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IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/388
z dne 12. marca 2018
o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), in zlasti člena 14(1) in (3)
Uredbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Na podlagi pregleda, ki ga je opravil Svet, bi bilo treba spremeniti podatke o nekaterih osebah in subjektih iz
Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. marca 2018
Za Svet
Predsednik
E. KARANIKOLOV

(1) UL L 78, 17.3.2014, str. 6.
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PRILOGA

Vnosi glede oseb in subjektov s spodnjega seznama, kakor so navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 269/2014, se
nadomestijo z naslednjimi vnosi:
Osebe

Ime

„3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
15.8.1976
Kraj rojstva: Ulan-Ude,
ASSR Burjatija (Ruska
SFSR)

TEMIRHALIIEV (Рустам
Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Razlogi

Termigalijev je imel kot nekdanji podpredsednik
vlade Krima pomembno vlogo pri odločitvah ‚Vrhov
nega sveta‘ o ‚referendumu‘ proti ozemeljski nedotak
ljivosti Ukrajine z dne 16. marca 2014. Dejavno je
lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

Datum uvrstitve
na seznam

17.3.2014

11. junija 2014 je odstopil s položaja ‚prvega pod
predsednika vlade‘ t. i. ‚Republike Krim‘. Trenutno je
generalni direktor upravljavske družbe rusko-kitaj
skega investicijskega sklada za regionalni razvoj.
Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti
in politike.

6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA

(Петро Анатолiйович
ЗИМА)

9.

Viktor Alekseevich

Datum rojstva:
18.1.1970 ali
29.3.1965
Kraj rojstva: Artemivsk
(Артемовск)
(preimenovano nazaj
v Bakhmut/Бахмут leta
2016), Doneško
okrožje, Ukrajina

‚Predsednik vlade‘ Aksjonov je Zimo 3. marca 2014
imenoval za novega vodjo krimske varnostne službe
(SBU), v kar je ta privolil. Ruski obveščevalni službi
(FSB) je predal pomembne informacije, vključno s
podatkovno zbirko. Te informacije so zajemale pod
atke o aktivistih na Trgu neodvisnosti in zagovorni
kih človekovih pravic s Krima. Imel je pomembno
vlogo pri preprečevanju ukrajinskim oblastem, da bi
nadzirale ozemlje Krima. Nekdanji krimski uradniki
SBU so 11. marca 2014 razglasili ustanovitev neod
visne varnostne službe Krima.

17.3.2014

17.3.2014

OZEROV

Datum rojstva:
5.1.1958

Nekdanji predsednik Odbora za varnost in obrambo
Zveznega sveta Ruske federacije.

(Виктор Алексеевич
Озеров)

Kraj rojstva: Abakan,
Kakazija

Ozerov je 1. marca 2014 v imenu Odbora za var
nost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije
v Zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil
v Ukrajini.
Julija 2017 je odstopil s funkcije predsednika Od
bora za varnost in obrambo. Še naprej je član sveta
in član Odbora za notranjo ureditev in parlamen
tarne zadeve.
Ozerov je bil 10. oktobra 2017 na podlagi od
loka N 372-SF vključen v začasno komisijo Zve
znega sveta Ruske federacije za zaščito državne suve
renosti in preprečevanje poseganja v notranje
zadeve.

13.3.2018

Ime

14.
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Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
3.4.1957
Kraj rojstva:
Ordžonikice, Severna
Osetija

L 69/13

Razlogi

Nekdanji član Odbora Zveznega sveta Ruske federa
cije za mednarodne zadeve. Njegov mandat člana
Sveta Ruske federacije je bil zaključen septembra
2017.

Datum uvrstitve
na seznam

17.3.2014

Trenutno je poslanec parlamenta Severne Osetije.
Totoonov je 1. marca 2014 v Zveznem svetu javno
podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

Datum rojstva:
1.9.1956

Nekdanji namestnik poveljnika črnomorske flote,
kontraadmiral.

(Валерий Владимирович
Куликов)

Kraj rojstva: Zaporožje,
SSR Ukrajina

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so za
sedle suvereno ukrajinsko ozemlje.

21.3.2014

Kulikov je bil 26. septembra 2017 z odlokom pred
sednika Ruske federacije razrešen s svojega položaja
in odpuščen iz vojaške službe.

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

Datum rojstva:
21.8.1946

(Валерий Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Kraj rojstva: Šmakovka,
območje Primorskega

Nekdanji predsednik volilne komisije v Sevastopolu
(do 26. maja 2017). Odgovoren je za izvedbo refe
renduma na Krimu. V skladu z ruskim sistemom od
govoren za podpis referendumskih rezultatov.

21.3.2014

Nekdanja namestnica predsednika državne dume. Po
budnica in ena od podpornikov nedavnih zakonodaj
nih predlogov v Rusiji, na podlagi katerih bi se regije
drugih držav lahko pridružile Rusiji brez predhodne
privolitve njihovih centralnih organov.

21.3.2014

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (rojena
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (rojena
ДМИТРИЕВА))

51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN

(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

Datum rojstva:
9.12.1954
Kraj rojstva: Buj,
območje Kostrome

Od septembra 2015 je članica Zveznega sveta ob
močja Omska. Trenutno namestnica predsednika od
bora Zveznega sveta za ustavno zakonodajo in obli
kovanje države.

Datum rojstva:
19.5.1960
Kraj rojstva: Ignatovo,
Vologodsko okrožje,
ZSSR

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji pred
sednik odbora dume za ustavno pravo. Odgovoren
je za pospešitev sprejetja zakonodaje o priključitvi
Krima in Sevastopola Ruski federaciji.
Član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija.

12.5.2014

L 69/14

Ime

53.

Podatki o istovetnosti

Oleg Grigorievich
KOZYURA (Олег
Григорьевич КОЗЮРА)

Datum rojstva:
30.12.1965 ali
19.12.1962

Oleh Hryhorovych

Kraj rojstva: Simferopol,
Krim ali Zaporožje

KOZYURA (Олег
Григорович КОЗЮРА)

59.
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Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Datum rojstva:
12.1.1981

Alexander Sergeevich
MALYHIN

13.3.2018

Razlogi

Nekdanji vodja Zveznega urada za migracije za Seva
stopol. Odgovoren je za sistematično in pospešeno
izdajanje ruskih potnih listov prebivalcem Sevasto
pola.

Datum uvrstitve
na seznam

12.5.2014

Od oktobra 2016 vodja zakonodajne skupščine me
sta Sevastopol.

Nekdanji vodja centralne volilne komisije ‚Ljudske re
publike Lugansk‘. Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na katerem naj bi potr
dili samorazglasitev ‚Ljudske republike Lugansk‘.

12.5.2014

Še vedno dejavno podpira separatistične politike.

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович
МАЛИХIН)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

Datum rojstva:
20.1.1964

Nekdanji t. i. ‚predsednik Sveta ministrov Ljudske re
publike Lugansk‘, potrjen 8. julija 2014.

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Kraj rojstva: Iževsk,
Ruska federacija

Odgovoren je za separatistične ‚vladne‘ dejavnosti
t. i. ‚vlade Ljudske republike Lugansk‘.

12.7.2014

Še vedno podpira dejavnosti financiranja separatistič
nih struktur Ljudske republike Lugansk.

70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor)
Venedyktovych

Datum rojstva:
24.6.1964 ali
25.6.1964 ali
26.6.1964

Nekdanji t. i. ‚minister za obrambo‘ in nekdanji t. i.
‚voditelj‘ ‚Ljudske republike Lugansk‘.

Kraj rojstva: Lugansk
(morda v Kelmenciju,
Černivško okrožje)

Še naprej izvaja ‚vladne‘ dejavnosti t. i. ‚vlade Ljudske
republike Lugansk‘ kot posebni odposlanec t. i. ‚Ljud
ske republike Lugansk‘ za izvajanje sporazumov iz
Minska.

Datum rojstva:
15.12.1950

Nekdanji stalni član Varnostnega sveta Ruske federa
cije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in
usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodelo
val pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

PLOTNYTSKYY

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične ‚vladne‘ dejavnosti
t. i. ‚vlade Ljudske republike Lugansk‘.

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Kraj rojstva: Vladivostok

Še naprej član vrhovnega sveta stranke Združena Ru
sija.

25.7.2014

13.3.2018

Ime

84.
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Fyodor Dmitrievich
BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
7.2.1960
Kraj rojstva: Doneck

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Datum rojstva:
13.1.1954

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Kraj rojstva: Dzeržinsk
(Doneška regija)

Borys Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексiйович
ЛИТВИНОВ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (tudi ‚Car‘)

(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Datum rojstva:
14.10.1974
Kraj rojstva: Gorski
(Lugansko okrožje)

Volodymyr Petrovych
KONONOV

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
КАРАМАН),
Alexandru CARAMAN

Datum rojstva:
26.7.1956
Kraj rojstva: Cioburciu,
okraj Slobozie, zdaj
Republika Moldavija

L 69/15

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Nekdanji t. i. ‚namestnik ministra za obrambo‘ t. i.
‚Ljudske republike Doneck‘. Povezan je z Igorjem
Strelkovom/Girkinom, ki je odgovoren za dejavnosti,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Berezin s
prevzemom in izvajanjem te funkcije podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še
vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti in
politike. Sedanji predsednik sveta združenja pisate
ljev Ljudske republike Doneck.

25.7.2014

Nekdanji član t. i. ‚Ljudskega sveta‘ in nekdanji pred
sednik t. i. ‚Vrhovnega sveta‘ t. i. ‚Ljudske republike
Doneck‘, ki je sodeloval pri oblikovanju politik in or
ganizaciji nezakonitega ‚referenduma‘, ki je bil pod
laga za razglasitev t. i. ‚Ljudske republike Doneck‘, ki
je predstavljala kršitev ozemeljske nedotakljivosti, su
verenosti in enotnosti Ukrajine. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in politike. Sedanji
vodja komunistične partije Ljudske republike Do
neck.

30.7.2014

S 14. avgustom 2014 je nadomestil Igorja Strelko
va/Girkina kot t. i. ‚minister za obrambo‘ ‚Ljudske re
publike Doneck‘. Od aprila 2014 domnevno pove
ljuje enoti separatističnih borcev v Donecku, pri
čemer je obljubil, da bo izpeljal strateško nalogo
odvrnitve vojaške agresije Ukrajine. S tem Kononov
podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine.

12.9.2014

Nekdanji t. i. ‚podpredsednik vlade Ljudske republike
Doneck, pristojen za socialne zadeve‘. Povezan je
z Vladimirjem Antjufejevom, ki je odgovoren za se
paratistične ‚vladne‘ dejavnosti t. i. ‚vlade Ljudske re
publike Doneck‘. Tako podpira dejavnosti in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Varovanec namestnika
ruskega predsednika vlade Dmitrija Rogozina. Ne
kdanji vodja administracije Sveta ministrov ‚Ljudske
republike Doneck‘.

12.9.2014

Do marca 2017 t. i. ‚pooblaščeni predstavnik pred
sednika‘ t. i. ‚Pridnestrske moldavske republike‘ pri
Ruski federaciji.

L 69/16
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Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
11.8.1949
Kraj rojstva: Klin

13.3.2018

Razlogi

Nekdanji namestnik predsednika državne dume. Pri
glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zve
znega ustavnega zakona ‚o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih sub
jektov v okviru Ruske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevastopol‘.

Datum uvrstitve
na seznam

12.9.2014

Oktobra 2017 je bil s predsedniškim odlokom ime
novan za vršilca dolžnosti vodje Republike Dagestan.

111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Datum rojstva:
5.4.1948
Kraj rojstva: Opočka

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji prvi
namestnik predsednika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sona
rodnjaki. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl
osnutek zveznega ustavnega zakona ‚o vključitvi Re
publike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – Repu
blike Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol‘.

12.9.2014

Član predsedstva centralnega komiteja komunistične
partije Ruske federacije.

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Datum rojstva:
21.3.1964
Kraj rojstva: Rudni,
območje Kostanaja,
Kazaška SSR

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji prvi
namestnik predsednika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sona
rodnjaki. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl
osnutek zveznega ustavnega zakona ‚o vključitvi Re
publike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – Repu
blike Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol‘.

12.9.2014

Še vedno dejavno podpira separatistične politike.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

(Aлександр Михайлович
БАБАКОВ)

Datum rojstva:
8.2.1963
Kraj rojstva: Kišinjev

Nekdanji poslanec državne dume. Nekdanji poslanec
državne dume, predsednik komisije državne dume za
zakonske predpise za razvoj vojaškoindustrijskega
kompleksa Ruske federacije. Je viden član ‚Združene
Rusije‘ in poslovnež z znatnimi naložbami v Ukrajini
in na Krimu.
Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek
zveznega ustavnega zakona ‚o vključitvi Republike
Krim v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih
subjektov v okviru Ruske federacije – Republike
Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol‘.
Trenutno je član Zveznega sveta Ruske federacije.
Namestnik predsednika odbora za zunanje zadeve.

12.9.2014

13.3.2018
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Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO (tudi
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKONENKO)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
7.8.1957
Kraj rojstva: mesto
Stalino (zdaj Doneck)

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

L 69/17

Razlogi

Član ‚parlamenta‘ t. i. ‚Ljudske republike Doneck‘,
predsednik javnega združenja zveze veteranov Ber
kut Donbaškega okrožja in član ljudskega gibanja
‚Za svobodni Donbas‘. Na t. i. ‚volitvah‘ 2. novembra
2014 je kandidiral za voditelja t. i. ‚Ljudske republike
Doneck‘. Te ‚volitve‘ so bile v nasprotju z ukrajinskim
pravom in zato nezakonite.

Datum uvrstitve
na seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložit
vijo uradne kandidature na nezakonitih ‚volitvah‘ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.
Še vedno član t. i. ‚Ljudskega sveta‘ ‚Ljudske repu
blike Doneck‘.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Datum rojstva:
23.2.1969

Nekdanji t. i. ‚prvi podpredsednik vlade‘ in prejšnji
‚generalni tožilec‘‚Ljudske republike Doneck‘.

Kraj rojstva: vas
Belozernov,
Romodanovski okraj,
ZSSR

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej pod
piral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine ter jo dodatno destabilizirajo.
Trenutno ‚svetovalec‘ vodje moskovske podružnice
preiskovalne komisije Ruske federacije (GSU SK).

(Равiль Закарiйович
ХАЛIКОВ)

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV

Datum rojstva:
3.2.1963

Nekdanji ‚podpredsednik vlade, pristojen za finance‘
t. i. ‚Ljudske republike Lugansk‘.

Dmitrii Aleksandrovich

Kraj rojstva: Moskva

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je podpiral
dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (tudi
KUZOVLEV, tudi
TAMBOV)

(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ, tudi
КУЗОВЛЕВ, tudi
ТAMБOB).

29.11.2014

29.11.2014

Še vedno dejavno podpira separatistične strukture
Ljudske republike Lugansk.

Datum rojstva:
7.1.1967

Nekdanji t. i. vrhovni poveljnik ljudske milice ‚Ljud
ske republike Lugansk‘.

Kraj rojstva: Mičurinsk,
Tambovsko okrožje

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej pod
piral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine ter jo dodatno destabilizirajo.

Мичуринск, Тамбовская
область

Poveljnik osme armade ruskih oboroženih sil.

16.2.2015
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Uradni list Evropske unije

SL

Olga Igoreva BESEDINA
(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Podatki o istovetnosti

Nekdanja t. i. ‚ministrica za gospodarski razvoj in tr
govino‘ t. i. ‚Ljudske republike Lugansk‘.

Kraj rojstva: Lugansk

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej de
javno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

(Ольга Iгорiвна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Razlogi

Datum rojstva:
10.12.1976

Olha Ihorivna BESEDINA

146.

13.3.2018
Datum uvrstitve
na seznam

16.2.2015

Trenutno vodja oddelka za zunanje gospodarstvo
v uradu vodje ‚uprave Luganska‘.

Datum rojstva:
25.7.1978 (ali
23.3.1975)

Nekdanji t. i. ‚generalni tožilec‘ t. i. ‚Ljudske republike
Lugansk‘ (do oktobra 2017).

Kraj rojstva: Krasni Luč,
Vorošilovgrad, območje
Luganska

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej pod
piral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine ter jo dodatno destabilizirajo.

Datum rojstva:
15.5.1955

Kot nekdanji namestnik ministra za obrambo je so
deloval pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

Kraj rojstva: Omsk

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo ruskega
Ministrstva za obrambo – je sodeloval pri oblikova
nju in izvajanju politike ruske vlade. Ta politika
ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvis
nost Ukrajine.

16.2.2015

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV (Анатолий
Иванович АНТОНОВ)

16.2.2015

Od 28. decembra 2016 je nekdanji namestnik mini
stra za zunanje zadeve.
Ima položaj veleposlanika v diplomatskem zboru
Ruske federacije.

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV

Datum rojstva:
20.10.1972

(Константин
Михайлович БАХАРЕВ)

Kraj rojstva: Simferopol,
SSR Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezako
nito priključene Avtonomne republike Krim.
Član odbora dume za nadzor in ureditve.
Bakharev je bil marca 2014 imenovan za namestnika
predsednika državnega sveta t. i. ‚Republike Krim‘,
avgusta 2014 pa za prvega namestnika predsednika
tega organa. Priznal je, da je bil osebno vpleten v do
godke leta 2014, ki so privedli do nezakonite prik
ljučitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno podprl,
tudi v intervjuju, objavljenem 22. marca 2016 na
spletni strani gazetacrimea.ru in 23. avgusta 2016
na spletni strani c-pravda.ru. ‚Oblasti‘ ‚Republike
Krim‘ so mu podelile odlikovanje, tj. ‚red za pred
anost dolžnosti‘.

9.11.2016

13.3.2018

Ime

154.

Uradni list Evropske unije

SL

Dmitry Anatolievich
BELIK

(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
17.10.1969
Kraj rojstva: Okrožje
Kular Ust-Yansky,
avtonomna SSR Yakut

L 69/19

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen v nezakonito prik
ljučenem mestu Sevastopol.

Datum uvrstitve
na seznam

9.11.2016

Član odbora dume za nadzor in ureditve.
Kot član občinske uprave Sevastopola je februarja in
marca 2014 podpiral dejavnosti ‚ljudskega župana‘
Alekseja Čalija. Javno je priznal, da je bil vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite
priključitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno za
govarjal, tudi na svoji spletni strani in v intervjuju,
objavljenem 21. februarja 2016 na spletni strani na
tion-news.ru.
Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel ru
sko državno odlikovanje, tj. ‚red za zasluge domo
vini‘ druge stopnje.

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Generalni direktor OAO
‚VO TPE‘ do stečaja
družbe, generalni
direktor OOO ‚VO TPE‘.
Datum rojstva:
17.2.1970

Kot generalni direktor OAO ‚VO TPE‘ je s podjetjem
Siemens Gas Turbine Technologies OOO vodil poga
janja za nakup in dobavo plinskih turbin za elek
trarno v Tamanu (regija Krasnodar, Ruska federacija).
Pozneje je bil kot generalni direktor OOO ‚VO TPE‘
odgovoren za prenos plinskih turbin na Krim. To
prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne
energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je
v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

4.8.2017

Subjekti

Ime

3.

T. i. ‚Ljudska republika
Lugansk‘
‚Луганская народная
республика‘
‚Luganskaya narodnaya
respublika‘

Podatki o istovetnosti

Uradno spletno mesto:
https://glava-lnr.
su/content/konstituciya
https://glava-lnr.info/

Razlogi

T. i. ‚Ljudska republika Lugansk‘ je bila ustanovljena
27. aprila 2014.
Odgovorna za organizacijo nezakonitega referen
duma 11. maja 2014. Razglasitev neodvisnosti
12. maja 2014.
22. maja 2014 sta t. i. ‚ljudski republiki‘ Doneck in
Lugansk ustanovili t. i. ‚Zvezno državo Novorusijo‘.
To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter posle
dično tudi mednarodnega prava; je tudi ogrožanje
ozemeljske celovitosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.
Rekrutira tudi ljudi za separatistično ‚vojsko jugo
vzhoda‘ in druge nezakonite oborožene separati
stične skupine, s čimer ogroža stabilnost in varnost
Ukrajine.

Datum uvrstitve
na seznam

25.7.2014
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SL

T. i. ‚Ljudska republika
Doneck‘
‚Донецкая народная
республика‘
‚Donétskaya naródnaya
respúblika‘

Podatki o istovetnosti

Uradne informacije,
med drugim ustava
Ljudske republike
Doneck ter sestava
vrhovnega sveta:
https://dnr-online.ru/

13.3.2018

Razlogi

Razglašena je bila 7. aprila 2014.

Datum uvrstitve
na seznam

25.7.2014

Odgovorna za organizacijo nezakonitega referen
duma 11. maja 2014. Razglasitev neodvisnosti
12. maja 2014.
24. maja 2014 sta t. i. ‚ljudski republiki‘ Doneck in
Lugansk podpisali sporazum o ustanovitvi t. i.
‚Zvezne države Novorusije‘.
To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter posle
dično tudi mednarodnega prava; je tudi ogrožanje
ozemeljske celovitosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.
Rekrutira tudi ljudi za separatistično nezakonite obo
rožene separatistične skupine, s čimer ogroža oze
meljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine.

5.

T. i. ‚Zvezna država
Novorusija‘

Uradna sporočila za
javnost:

‚Федеративное
государство Новороссия‘

http://novorossia.
su/official

‚Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya‘

http://novorossia-tv.ru/

http://novopressa.ru/

24. maja 2014 sta t. i. ‚ljudski republiki‘ Doneck in
Lugansk podpisali sporazum o ustanovitvi nepri
znane t. i. ‚Zvezne države Novorusije‘.

25.7.2014

To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter posle
dično tudi mednarodnega prava; je tudi ogrožanje
ozemeljske celovitosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.

http://novorossia.today/
http://novorossiia.ru/
https://www.
novorosinform.org/

20.

Delniška družba
‚Tovarna penečega vina
‚Novij svet‘‘
Aкционерное общество
‘Завод шампанских вин
“Новый Свет”’
Prej poznana kot
unitarno državno
podjetje ‚Republike
Krim‘ ‚Tovarna penečega
vina ‚Novij svet‘‘
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым ‚Завод
шампанских вин ‚Новый
Свет‘‘
Gosudarstvennoye
unitarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym ‚Zavod
shampanskykh vin
‚Novy Svet‘‘ in državno
podjetje penečega vina
‚Novij Svet‘)

298032, Krim, Sudak,
Novij Svet, ulica
Šalapina 1

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju
z ukrajinskim pravom. ‚Predsedstvo krimskega parla
menta‘ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14
298032, Крым, г. Судак, o spremembi resolucije državnega sveta ‚Republike
Krim‘ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 ‚o nacio
пгт. Новый Свет, ул.
nalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij
Шаляпина, д.1
kmetijske industrije na ozemlju ‚Republike Krim‘‘,
v katerem je v imenu ‚Republike Krim‘ razglasilo pre
vzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju
‚Tovarna penečega vina Novij svet‘ (‚Zavod shampan
skykh vin Novy Svet‘). To podjetje so krimske ‚obla
sti‘ s tem dejansko zaplenile. 4. januarja 2015 je bilo
ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje
‚Republike Krim‘ ‚Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘‘
(Государственное унитарное предприятие Республики
Крым ‚Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘‘). Ustano
vitelj: Ministrstvo ‚Republike Krim‘ za kmetijstvo
(Министерство сельского хозяйства Республики
Крым).

25.7.2014

13.3.2018
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DELNIŠKA DRUŽBA
ALMAZ-ANTEY –
KORPORACIJA ZA
ZRAČNO IN VESOLJSKO
OBRAMBO

Акционерное общество
‚Концерн воздушнокосмической обороны
‚Алмаз – Антей‘‘

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Ponovno registrirano po reorganizaciji 29.8.2017
kot delniška družba ‚Tovarna penečega vina ‚Novij
svet‘‘ (Aкционерное общество ‚Завод шампанских вин
‚Новый Свет‘‘). Ustanovitelj: Ministrstvo ‚Republike
Krim‘ za zemljišča in nepremičnine (Министерство
топлива и энергетики Республики Крым).

Государственное
предприятие Завод
шампанских вин ‚Новый
свет‘ (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
‚Novy Svet‘)

21.

L 69/21

Ul. Vereiskaya 41,
121471 Moskva, Rusija
Spletna stran: almazantey.ru;
elektronski naslov
antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey je rusko državno podjetje. Proizvaja
protiletalsko orožje, vključno z raketami zemlja –
zrak, ki ga dobavlja ruski vojski. Ruski organi zago
tavljajo težko orožje separatistom v vzhodni Ukra
jini, s čimer prispevajo k destabilizaciji Ukrajine. To
orožje uporabljajo separatisti, tudi za sestreljevanje
letal. Almaz-Antey kot podjetje v državni lasti pri
speva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

Dobrolet je podružnica ruskega državnega letalskega
prevoznika. Po nezakoniti priključitvi Krima je edini
opravljal lete med Moskvo in Simferopolom. Tako je
omogočal vključevanje nezakonito priključene Avto
nomne republike Krim v Rusko federacijo ter ogro
žal suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014

‚Socialna organizacija‘, ki je nominirala kandidate na
nezakonitih ‚volitvah‘ tako imenovane ‚Ljudske repu
blike Lugansk‘ 2. novembra 2014. Kandidata Olega
AKIMOVA je nominirala na mesto ‚predsednika‘ tako
imenovane ‚Ljudske republike Lugansk‘. Te ‚volitve‘
so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so neza
konite.

29.11.2014

(tudi KONCERN ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; tudi ALMAZANTEY – KORPORACIJA
ZA OBRAMBO; tudi
ALMAZ-ANTEY JSC;
Концерн ВКО ‚Алмаз –
Антей‘;)

22.

DOBROLET alias
DOBROLYOT

Koda letalskega
prevoznika: QD

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЕТ

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moskva
141411, Москва r,
Международное ш,
дом 31, строение 1
spletno mesto:www.
dobrolet.com

28.

Gospodarska unija
Luganska (Luhansk
Economic Union)
(Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih ‚volitvah‘ je
torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo
Ukrajino.

L 69/22
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13.3.2018

Ime
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Razlogi

Kozaška narodna garda

http://казакнацгвард.рф/

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno pod
pirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo do
datno destabilizirajo.

(Казачья Национальная
Гвардия)

Datum uvrstitve
na seznam

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvrščeno na seznam,
saj ji poveljuje Nikolaj KOZICIN.
Domnevno del t. i. Drugega korpusa kopenske voj
ske ‚Ljudske republike Lugansk‘.
41.

Državno unitarno
podjetje ‚Republike
Krim‘ ‚Krimska morska
pristanišča‘
(‚Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
‚Крымские морские
порты‘‘), vključno s
podružnicami:
— komercialno
pristanišče Feodosia,
— podjetje mesta Kerč
za upravljanje
trajektov,
— komercialno
pristanišče mesta
Kerč.

Kirova ulica 28
298312 Kerč
Republika Krim
(298312, Крым, гор.
Керчь, ул. Кирова,
дом 28)

‚Krimski parlament‘ je 17. marca 2014 sprejel reso
lucijo št. 1757-6/14 ‚o nacionalizaciji nekaterih po
djetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infra
strukturo oziroma kmetijstvo‘, 26. marca 2014 pa
resolucijo št. 1865-6/14 ‚o državnem podjetju Krim
ska morska pristanišča‘ (‚О Государственном пред
приятии Крымские морские порты‘), v kateri je
v imenu ‚Republike Krim‘ razglasil prevzem premo
ženja, ki pripada več državnim podjetjem, ki so bila
združena v ‚Državno unitarno podjetje ‚Republike
Krim‘ ‚Krimska morska pristanišča‘‘. Ta podjetja so
krimske ‚oblasti‘ torej dejansko zaplenile, pri čemer
je imelo podjetje ‚Krimska morska pristanišča‘ koristi
od nezakonitega prenosa lastništva.

16.9.2017“

