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II
(Nezakonodajni akti)

MEDNARODNI SPORAZUMI
SKLEP SVETA (EU) 2018/385
z dne 16. oktobra 2017
o podpisu, v imenu Unije in držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Sporazumu
o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa
Republike Hrvaške k Evropski uniji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91, člena 100(2) ter členov 207 in 209 v povezavi s
členom 218(5) Pogodbe,
ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 6(2) Akta,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 6(2) Akta o pristopu Hrvaške se pristop slednje k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki
vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško
republiko na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), sklene s protokolom k Sporazumu. V skladu s
členom 6(2) Akta o pristopu se za tak pristop uporablja poenostavljeni postopek, pri čemer se protokol sklene
med Svetom, ki odloča soglasno v imenu držav članic, in zadevno tretjo državo.

(2)

Svet je 14. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s Kirgiško republiko glede prilagoditve
Sporazuma. Pogajanja o protokolu k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol) so bila uspešno zaključena
z izmenjavo verbalnih not.

(3)

Za podpis Protokola se glede zadev, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo, uporablja ločen
postopek.

(4)

Protokol bi bilo zato treba podpisati v imenu Unije in držav članic ter bi ga bilo treba, da bi se zagotovila njegova
učinkovita uporaba, začasno uporabljati do datuma zaključka postopkov, potrebnih za njegov začetek
veljavnosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Podpis Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in
državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške
k Evropski uniji se odobri v imenu Unije in držav članic s pridržkom sklenitve navedenega protokola.
Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.
(1) UL L 196, 28.7.1999, str. 48.
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Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije in držav
članic.
Člen 3
Protokol se v skladu s členom 4(3) Protokola začasno uporablja od 1. julija 2013 do zaključka postopkov, potrebnih za
začetek njegove veljavnosti.
Člen 4
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2017
Za Svet
Predsednica
F. MOGHERINI
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PROTOKOL
k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani,
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA HRVAŠKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti za atomsko energijo, v nadaljnjem besedilu: države članice,
EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija, in
EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO

na eni strani
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TER
KIRGIŠKA REPUBLIKA

na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovani: pogodbenici, STA SE –
KER je bil Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami in

Kirgiško republiko, v nadaljnjem besedilu: Sporazum, podpisan 9. februarja 1995 v Bruslju;
KER je bila Pogodba o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji podpisana 9. decembra 2011 v Bruslju;
KER je treba v skladu s členom 6(2) Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski

uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo odobriti
njen pristop k Sporazumu s sklenitvijo protokola k Sporazumu;
OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Hrvaške k Uniji in k Evropski skupnosti za atomsko energijo 1. julija 2013 –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Republika Hrvaška pristopi k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami in Kirgiško republiko. Republika Hrvaška na enak način kot druge države članice sprejme in
upošteva tudi besedila Sporazuma, skupnih deklaracij, deklaracij in izmenjav pisem, priloženih Sklepni listini, podpisani
istega dne.

Člen 2
V primernem času po podpisu tega protokola Unija državam članicam in Kirgiški republiki predloži besedilo Sporazuma
v hrvaškem jeziku. S pridržkom začetka veljavnosti tega protokola besedilo iz prvega stavka tega člena postane
verodostojno pod enakimi pogoji kot besedila Sporazuma v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem,
finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem,
poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, kirgiškem in ruskem jeziku.

Člen 3
Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 4
1.
Pogodbenici odobrita ta protokol v skladu s svojimi postopki in se medsebojno uradno obvestita o zaključku
postopkov, potrebnih v ta namen.
2.
Ta protokol začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bilo opravljeno zadnje uradno obvestilo iz
odstavka 1.
3.

Ta protokol se začasno uporablja od 1. julija 2013 do začetka njegove veljavnosti.

Člen 5
Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem,
grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem,
portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, kirgiškem in ruskem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna.
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V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.
V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.
Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Европейский Союз
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За государства-члены

За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
За Европейское сообщество по атомной энергии
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За киргизката република
Por la república kirguisa
Za kyrgyzskou republiku
For den Kirgisiske Republik
Für die Kirgisische Republik
Kirgiisi vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν
For the Kyrgyz Republic
Pour la République Kirghize
Za kirgisku republiku
Per la repubblica del kirghizistan
Kirgizstānas Republikas vārdā –
Kirgizijos respublikos vardu
A Kirgiz köztársaság részéről
Għall-Repubblika Kirgiża
Voor de Kirgizische Republiek
W imieniu Republiki Kirgiskiej
Pela república do quirguistão
Pentru Republica Kârgâzstan
Za Kirgizskú Republiku
Za Kirgiško republiko
Kirgisian tasavallan puolesta
För Republiken Kirgizistan
Зa Кыргызcкую Республику
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SKLEP SVETA (Euratom) 2018/386
z dne 16. oktobra 2017
o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo,
Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani,
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101
Pogodbe,
ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 6(2) Akta o pristopu Hrvaške se pristop Republike Hrvaške k Sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Kirgiško republiko na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), sklene s protokolom
k Sporazumu.

(2)

Svet je 14. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z zadevnimi tretjimi državami. Pogajanja s
Kirgiško republiko so bila uspešno zaključena z izmenjavo verbalnih not.

(3)

Za podpis in sklenitev Protokola se glede zadev, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo,
uporablja ločen postopek.

(4)

Za podpis in sklenitev Protokola se glede zadev, ki so v pristojnosti Unije in držav članic, uporablja ločen
postopek –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklenitev, s strani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (2) se odobri.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2017
Za Svet
Predsednica
F. MOGHERINI

(1) UL L 196, 28.7.1999, str. 48.
(2) Besedilo Protokola je objavljeno na strani 3 tega Uradnega lista skupaj s sklepom o podpisu v imenu Unije in držav članic.
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UREDBE
UREDBA SVETA (EU) 2018/387
z dne 12. marca 2018
o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški
republiki
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški
republiki (1),
ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske
komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 (2) uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu 2013/798/SZVP.

(2)

Sklep 2013/798/SZVP določa embargo na orožje za Srednjeafriško republiko ter zamrznitev sredstev in
gospodarskih virov nekaterih oseb, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške
republike, ali jih podpirajo.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 30. januarja 2018 sprejel Resolucijo 2399 (2018) (v nadaljnjem besedilu:
RVSZN 2399), ki spreminja izjeme v zvezi z embargom na orožje in merila za uvrstitev na seznam za
zamrznitev sredstev. Svet je sprejel Sklep (SZVP) 2018/391 (3), o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP za izvajanje
RVSZN 2399.

(4)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe, zato je za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni
Unije, predvsem zaradi zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah uporabljali enotno.

(5)

Uredbo (EU) št. 224/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (EU) št. 224/2014 se spremeni:
(1) v členu 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
„(a) namenjenih izključno v podporo ali uporabo v večrazsežnostni integrirani misiji Združenih narodov za stabili
zacijo Srednjeafriške republike (MINUSCA), misijah Unije in s strani francoskih sil, razporejenih v Srednjeafriški
republiki, in drugih sil držav članic Združenih narodov, ki zagotavljajo usposabljanje in podporo, sporočenih
v skladu s točko (c).“;
(1) UL L 352, 24.12.2013, str. 51.
(2) Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (UL L 70,
11.3.2014, str. 1).
(3) Sklep Sveta (SZVP) 2018/391 z dne 12. marca 2018 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški
republiki (glej stran 46 tega Uradnega lista).
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(2) člen 5(3) se spremeni:
(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj v Srednjeafriški republiki, s katerimi se krši veljavno
mednarodno pravo človekovih pravic oziroma mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo
ali kršijo človekove pravice, vključno z napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti
žrtev, napadi na civilne objekte, vključno z upravnimi središči, sodišči, šolami in bolnišnicami, ter
ugrabitvami in prisilnim razseljevanjem;“;
(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim:
„(h) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije Združenih narodov ali
mednarodne varnostne sile, vključno z misijo MINUSCA, misijami Unije in francoskimi operacijami, ki jim
nudijo podporo, pa tudi proti humanitarnemu osebju;“;
(c) doda se naslednja točka:
„(j) zagrešijo dejanja, ki spodbujajo k nasilju, zlasti na podlagi etnične ali verske pripadnosti, ter spodkopavajo
mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki in nato tudi sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir,
stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali taka dejanja podpirajo.“
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 državah članicah v skladu s
Pogodbama.
V Bruslju, 12. marca 2018
Za Svet
Predsednik
E. KARANIKOLOV

13.3.2018
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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
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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
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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
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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.
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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

Ime

123.

Uradni list Evropske unije

SL

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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Ime

145.

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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Ime

4.

Uradni list Evropske unije

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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Ime

Podatki o istovetnosti

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.
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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.
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Ime

Podatki o istovetnosti

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“

13.3.2018
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/389
z dne 27. novembra 2017
o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih
tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov
komunikacije
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih
storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU)
št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (1) in zlasti drugega pododstavka člena 98(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Plačilne storitve, ki se zagotavljajo elektronsko, bi se morale opravljati varno z uporabo tehnologij, ki omogočajo
varno avtentikacijo uporabnika in v čim večji meri prispevajo k zmanjšanju tveganja goljufije. Postopek avtenti
kacije bi moral na splošno vključevati mehanizme za spremljanje transakcij, da bi se zaznali poskusi uporabe
osebnih varnostnih elementov uporabnika plačilnih storitev, ki so bili izgubljeni, ukradeni ali zlorabljeni,
zagotavljati pa bi morali tudi, da je uporabnik plačilnih storitev zakoniti uporabnik in se torej strinja s prenosom
sredstev in dostopom do informacij o računu z običajno uporabo osebnih varnostnih elementov. Poleg tega je
treba določiti zahteve za močno avtentikacijo stranke, ki bi se morala uporabiti vsakič, ko plačnik dostopa do
svojega plačilnega računa prek spleta, odredi elektronsko plačilno transakcijo ali opravi kakršno koli dejavnost
prek kanala na daljavo, ki lahko pomeni tveganje plačilne goljufije ali drugih zlorab, in sicer tako, da bi se
ustvarila šifra za avtentikacijo, ki bi morala biti odporna na tveganje ponarejanja v celoti ali na razkritje katerega
koli od elementov, na podlagi katerih je bila ustvarjena.

(2)

Ker se metode goljufije nenehno spreminjajo, bi morale zahteve za močno avtentikacijo stranke omogočati
inovacije pri tehničnih rešitvah, s katerimi se odziva na nove grožnje za varnost elektronskih plačil. Za zagotav
ljanje, da se zahteve, ki jih je treba določiti, vedno učinkovito izvajajo, je prav tako primerno zahtevati, da
varnostne ukrepe za uporabo močne avtentikacije stranke in izjem od njene uporabe, ukrepe za zaščito zaupnosti
in celovitosti osebnih varnostnih elementov ter ukrepe za vzpostavitev skupnih in varnih odprtih standardov
komunikacije evidentirajo, redno testirajo, vrednotijo in pregledujejo revizorji s strokovnim znanjem s področja
informacijsko-tehnološke varnosti in plačil, ki so operativno neodvisni. Da bi pristojnim organom omogočili
spremljanje kakovosti pregledov teh ukrepov, bi jim morali biti taki pregledi na voljo na zahtevo.

(3)

Ker je pri elektronskih plačilnih transakcijah na daljavo tveganje goljufije večje, je treba uvesti dodatne zahteve za
močno avtentikacijo strank v takih transakcijah, s katero se zagotovi, da elementi dinamično povezujejo
transakcijo z zneskom in prejemnikom plačila, ki ju je določil plačnik, ko je odredil transakcijo.

(4)

Dinamična povezava je mogoča z ustvarjanjem šifer za avtentikacijo, za kar veljajo stroge varnostne zahteve. Da
bi ostali tehnološko nevtralni, se ne bi smela zahtevati posebna tehnologija za izvajanje šifer za avtentikacijo. Zato
bi morale šifre za avtentikacijo temeljiti na rešitvah, kot so ustvarjanje in potrjevanje enkratnih gesel, digitalni
podpisi ali druga kriptografsko utemeljena zagotovila o veljavnosti, ki uporabljajo ključe ali kriptografski material,
shranjen v elementih za avtentikacijo, dokler izpolnjujejo varnostne zahteve.

(1) UL L 337, 23.12.2015, str. 35.
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(5)

Treba je določiti posebne zahteve za primere, v katerih končni znesek ni znan v trenutku, ko plačnik odredi
elektronsko plačilno transakcijo na daljavo, za zagotovitev, da je močna avtentikacija stranke določena za najvišji
znesek, za katerega je plačnik dal soglasje, kot je navedeno v Direktivi (EU) 2015/2366.

(6)

Da bi zagotovili uporabo močne avtentikacije stranke, je prav tako treba zahtevati ustrezne varnostne značilnosti
za elemente močne avtentikacije stranke, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), na
primer dolžina ali kompleksnost, za elemente, ki spadajo v kategorijo lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti
uporabnika), kot so specifikacije algoritmov, dolžina ključa in entropija informacij, ter za naprave in programsko
opremo, ki berejo elemente, ki spadajo v kategorijo inherence (nekaj, kar uporabnik je), kot so specifikacije
algoritmov, biometrični senzorji in elementi za zaščito predlog, zlasti zato, da bi zmanjšali tveganje, da navedene
elemente odkrijejo in uporabljajo nepooblaščene osebe ali da se jim ti razkrijejo. Treba je določiti tudi zahteve za
zagotovitev, da so navedeni elementi neodvisni, tako da kršitev enega elementa ne zmanjša zanesljivosti drugih,
zlasti kadar se kateri od teh elementov uporablja na večnamenski napravi, kot je tablica ali mobilni telefon, ki se
lahko uporablja za dajanje navodil za izvedbo plačila in v postopku avtentikacije.

(7)

Zahteve glede močne avtentikacije stranke veljajo za plačila, ki jih odredi plačnik, ne glede na to, ali je plačnik
fizična oseba ali pravni subjekt.

(8)

Za plačila, opravljena z anonimnimi plačilnimi instrumenti, zaradi njihove narave ne velja obveznost močne
avtentikacije strank. Kadar se anonimnost takih instrumentov odpravi na podlagi pogodbe ali zakonodaje, za
plačila veljajo varnostne zahteve, ki izhajajo iz Direktive (EU) 2015/2366 in teh regulativnih tehničnih
standardov.

(9)

Izjeme od načela močne avtentikacije stranke so bile v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 opredeljene na podlagi
stopnje tveganja, zneska, ponovitev transakcije in plačilnega kanala, ki se uporablja za izvršitev plačilne
transakcije.

(10)

Dejanja, ki pomenijo dostop do stanja na računu in nedavnih transakcij plačilnega računa brez razkritja
občutljivih podatkov o plačilih, ponavljajoča se plačila istim prejemnikom plačil, ki jih je plačnik predhodno
shranil ali potrdil z uporabo močne avtentikacije stranke, ter plačila istim fizičnim ali pravnim osebam z računi
pri istem ponudniku plačilnih storitev in nakazila od njih predstavljajo nizko stopnjo tveganja, zato ponudnikom
plačilnih storitev ni treba uporabiti močne avtentikacije stranke. Kljub temu lahko v skladu s členi 65, 66 in 67
Direktive (EU) 2015/2366 ponudniki storitev odreditve plačil, ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične
plačilne instrumente, in ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih od ponudnika plačilnih storitev, ki
vodi račun, zahtevajo in pridobijo samo potrebne in bistvene informacije za opravljanje dane plačilne storitve, in
sicer s soglasjem uporabnika plačilnih storitev. Takšno soglasje se lahko da posamično za vsak zahtevek po
informacijah ali za vsako plačilo, ki se odredi, ali kot pooblastilo ponudniku storitev zagotavljanja informacij
o računih za določene plačilne račune in povezane plačilne transakcije, kot je določeno v pogodbeni ureditvi
z uporabnikom plačilnih storitev.

(11)

Izjeme za brezstična plačila malih vrednosti na prodajnem mestu, pri katerih se upošteva tudi največje število
zaporednih transakcij ali določena fiksna najvišja vrednost zaporednih transakcij brez uporabe močne avtenti
kacije stranke, omogočajo oblikovanje uporabniku prijaznih plačilnih storitev z nizkim tveganjem, zato bi morale
biti dovoljene. Primerno je določiti tudi izjemo za elektronske plačilne transakcije, odrejene na samopostrežnih
terminalih, kjer bi lahko bila uvedba uporabe močne avtentikacije stranke včasih težavna zaradi operativnih
razlogov (npr. za izogibanje vrstam in morebitnim nesrečam na cestninskih postajah ali drugim tveganjem za
varnost ali zaščito).

(12)

Podobno kot pri izjemi za brezstična plačila malih vrednosti na prodajnem mestu bi bilo treba doseči ustrezno
ravnovesje med interesom za večjo varnost pri plačilih na daljavo in potrebo po uporabniku prijaznih in
dostopnih plačilih na področju e-trgovanja. Skladno s temi načeli bi bilo treba preudarno določiti pragove, pod
katerimi se močna avtentikacija stranke ne uporablja, da bi zajeli samo spletne nakupe malih vrednosti. Pragove
za spletne nakupe bi bilo treba določiti preudarneje, saj dejstvo, da oseba ni fizično prisotna ob nakupu,
predstavlja nekoliko višje varnostno tveganje.
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(13)

Zahteve glede močne avtentikacije stranke veljajo za plačila, ki jih odredi plačnik, ne glede na to, ali je plačnik
fizična oseba ali pravni subjekt. Veliko plačil podjetij se odredi preko namenskih postopkov ali protokolov, ki
zagotavljajo visoko raven varnosti plačil, ki se v okviru Direktive (EU) 2015/2366 želi doseči z močno avtenti
kacijo stranke. Kadar pristojni organi ugotovijo, da plačilni postopki in protokoli, ki so na voljo samo plačnikom,
ki niso potrošniki, dosegajo cilje Direktive (EU) 2015/2366 v smislu varnosti, se lahko ponudnike plačilnih
storitev pri navedenih postopkih ali protokolih izvzame iz zahtev močne avtentikacije stranke.

(14)

V primeru analize tveganja transakcije v realnem času, ki plačilno transakcijo razvrsti kot transakcijo z nizkim
tveganjem, je prav tako primerno uvesti izjemo za ponudnika plačilnih storitev, ki ne namerava uporabiti močne
avtentikacije stranke, in sicer s sprejetjem učinkovitih zahtev na podlagi tveganja, ki zagotavljajo varnost sredstev
in osebnih podatkov uporabnika plačilnih storitev. Te zahteve na podlagi tveganja bi morale združevati rezultate
analize tveganja, ki potrjujejo, da pri plačniku ni bil ugotovljen neobičajen vzorec porabe ali vedenja, ob
upoštevanju drugih dejavnikov tveganja, vključno z informacijami o lokaciji plačnika in prejemnika plačila,
z mejnimi denarnimi pragovi na podlagi stopnje goljufije, izračunane za plačila na daljavo. Kadar na podlagi
analize tveganja transakcije v realnem času plačila ni mogoče razvrstiti kot plačila z nizko stopnjo tveganja, bi
moral ponudnik plačilnih storitev zahtevati močno avtentikacijo stranke. Najvišjo vrednost takšnih izjem na
podlagi tveganja bi bilo treba določiti tako, da se zagotovi zelo nizka povezana stopnja goljufije, tudi v primerjavi
s stopnjo goljufije vseh plačilnih transakcij ponudnika plačilnih storitev v določenem časovnem obdobju in na
drseči podlagi, vključno s tistimi, potrjenimi z močno avtentikacijo stranke.

(15)

Za zagotavljanje učinkovitega izvrševanja bi morali ponudniki plačilnih storitev, ki želijo izkoristiti izjeme od
uporabe močne avtentikacije stranke, redno spremljati ter pristojnim organom in Evropskemu bančnemu organu
(EBA) na njihovo zahtevo za vsako vrsto plačilne transakcije omogočiti dostop do vrednosti goljufivih ali
neodobrenih plačilnih transakcij ter ugotovljenih stopenj goljufije za vse svoje plačilne transakcije ne glede na to,
ali so bile odobrene z močno avtentikacijo stranke ali izvršene na podlagi zadevne izjeme.

(16)

Zbiranje teh novih podatkov o preteklih stopnjah goljufije pri elektronskih plačilnih transakcijah bo prispevalo
tudi k učinkovitemu pregledu pragov za izjeme od uporabe močne avtentikacije stranke na podlagi analize
tveganja transakcije v realnem času, ki ga bo opravila EBA. EBA bi morala pregledati in Komisiji predložiti
osnutke posodobljenih regulativnih tehničnih standardov, kadar je ustrezno, in sicer s predložitvijo novih
osnutkov pragov in povezanih stopenj goljufije za izboljšanje varnosti elektronskih plačil na daljavo, v skladu s
členom 98(5) Direktive (EU) 2015/2366 in členom 10 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta (1).

(17)

Ponudnikom plačilnih storitev, ki izkoristijo katero koli določeno izjemo, bi moralo biti dovoljeno, da se kadar
koli odločijo za uporabo močne avtentikacije stranke za dejanja in plačilne transakcije iz navedenih določb.

(18)

Ukrepi, ki ščitijo zaupnost in celovitost osebnih varnostnih elementov, ter naprave in programska oprema za
avtentikacijo bi morali omejiti tveganja, povezana z goljufijami na podlagi neodobrene ali goljufive uporabe
plačilnih instrumentov in nepooblaščenega dostopa do plačilnih računov. Zato je treba uvesti zahteve za varno
oblikovanje in dostavo osebnih varnostnih elementov in njihovo povezavo z uporabnikom plačilnih storitev ter
določiti pogoje za obnovitev in deaktivacijo teh elementov.

(19)

Zaradi zagotavljanja učinkovite in varne komunikacije med zadevnimi udeleženci v okviru storitev zagotavljanja
informacij o računih, storitev odredbe plačil in potrjevanja razpoložljivosti sredstev je treba določiti zahteve za
skupne in varne odprte standarde komunikacije, ki jih morajo izpolnjevati vsi zadevni ponudniki plačilnih
storitev. Direktiva (EU) 2015/2366 ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih zagotavlja dostop do
informacij o plačilnih računih in njihovo uporabo. Ta uredba zato ne spreminja pravil za dostop do računov, ki
niso plačilni računi.

(1) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010,
str. 12).
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(20)

Vsak ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, s plačilnimi računi, ki so dostopni prek spleta, bi moral ponujati
vsaj en vmesnik za dostop, ki omogoča varno komunikacijo s ponudniki storitev zagotavljanja informacij
o računih, ponudniki storitev odreditve plačil in ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne
instrumente. Vmesnik bi moral ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudnikom storitev
odreditve plačil in ponudnikom plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, omogočati identifi
kacijo pri ponudniku plačilnih storitev, ki vodi račun. Ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih in
ponudnikom storitev odreditve plačil bi moral omogočati tudi, da uporabljajo postopke avtentikacije, ki jih
ponudnik plačilnih računov, ki vodi račun, zagotavlja uporabniku plačilnih storitev. Da bi zagotovili nevtralnost
tehnologije in poslovnega modela, bi morali imeti ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, prosto izbiro pri
odločanju, ali bodo ponudili vmesnik, ki je namenjen komunikaciji s ponudniki storitev zagotavljanja informacij
o računih, ponudniki storitev odreditve plačil in ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne
instrumente, ali pa bodo za to komunikacijo dovolili uporabo vmesnika za identifikacijo in komunikacijo
z uporabniki plačilnih storitev ponudnikov plačilnih storitev, ki vodijo račune.

(21)

Da bi ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudnikom storitev odreditve plačil in
ponudnikom plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, omogočili oblikovanje lastnih tehničnih
rešitev, bi morale biti tehnične specifikacije ustrezno dokumentirane in javno dostopne. Poleg tega bi moral
ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, ponuditi platformo, ki bi ponudnikom plačilnih storitev omogočala
testiranje tehničnih rešitev vsaj šest mesecev pred začetkom uporabe teh regulativnih standardov ali pred
datumom, na katerega se bo vmesnik začel uporabljati na trgu, če se to zgodi po datumu začetka uporabe teh
standardov. Da bi zagotovili interoperabilnost različnih tehnološko-komunikacijskih rešitev, bi moral vmesnik
uporabljati standarde komunikacije, ki so jih oblikovale mednarodne ali evropske organizacije za standardizacijo.

(22)

Kakovost storitev, ki jih zagotovijo ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudniki storitev
odreditve plačil, bo odvisna od pravilnega delovanja vmesnikov, ki jih bodo vzpostavili ali prilagodili ponudniki
plačilnih storitev, ki vodijo račune. Zato je pomembno, da se v primeru neskladnosti takih vmesnikov
z določbami iz teh standardov uvedejo ukrepi, da se zajamči neprekinjeno poslovanje v korist uporabnikov
navedenih storitev. Nacionalni pristojni organi so pristojni za zagotavljanje, da se ponudnikov storitev zagotav
ljanja informacij o računih in ponudnikov storitev odreditve plačil ne blokira ali ovira pri opravljanju njihovih
storitev.

(23)

Kadar je dostop do plačilnih računov zagotovljen prek namenskega vmesnika, je za zagotavljanje pravice
uporabnikov plačilnih storitev, da uporabljajo ponudnike storitev odreditev plačil in storitve, ki omogočajo
dostop do informacij o računih, kot določa Direktiva (EU) 2015/2366, treba zahtevati, da imajo namenski
vmesniki enako raven razpoložljivosti in zmogljivosti kot vmesnik, ki je na voljo uporabniku plačilnih storitev.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, bi morali tudi opredeliti pregledne ključne kazalnike smotrnosti in
cilje na ravni storitve za razpoložljivost in zmogljivost namenskih vmesnikov, ki so vsaj tako strogi kot tisti za
vmesnik, ki se uporabljajo za njihove uporabnike plačilnih storitev. Navedene vmesnike bi morali testirati
ponudniki plačilnih storitev, ki jih bodo uporabljali, pristojni organi pa bi morali opraviti obremenitvene teste in
jih spremljati.

(24)

Za zagotavljanje, da ponudniki plačilnih storitev, ki uporabljajo namenski vmesnik, lahko neprekinjeno opravljajo
svoje storitve v primeru težav z razpoložljivostjo ali nezadostno zmogljivostjo, je treba ob upoštevanju strogih
pogojev zagotoviti nadomestni mehanizem, ki bo takim ponudnikom omogočil uporabo vmesnika, ki ga
ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račune, uporablja za identifikacijo svojih uporabnikov plačilnih storitev in
komunikacijo z njimi. Določeni ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, bodo izvzeti iz obveznosti zagotav
ljanja takšnega nadomestnega mehanizma z vmesniki za svoje stranke, če bodo njihovi pristojni organi ugotovili,
da namenski vmesniki izpolnjujejo posebne pogoje, ki zagotavljajo neovirano konkurenco. Kadar izvzeti
namenski vmesniki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, zadevni pristojni organi prekličejo odobrene izjeme.

(25)

Da bi pristojnim organom omogočili učinkovit nadzor in spremljanje izvajanja in upravljanja vmesnikov za
komunikacijo, bi morali ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, na svojem spletnem mestu zagotoviti
povzetek relevantne dokumentacije in pristojnim organom na zahtevo predložiti dokumentacijo o rešitvah
v primeru izrednih razmer. Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, bi morali prav tako javno objaviti
statistiko o razpoložljivosti in zmogljivosti navedenega vmesnika.

(26)

Zaradi varovanja zaupnosti in celovitosti podatkov je treba zagotoviti varnost komunikacijskih sej med ponudniki
plačilnih storitev, ki vodijo račune, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudniki storitev
odreditve plačil in ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente. Zlasti je treba zahtevati
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uporabo varnega šifriranja med ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudniki storitev
odreditve plačil, ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, in ponudniki plačilnih
storitev, ki vodijo račune, kadar si izmenjujejo podatke.
(27)

Da bi izboljšali zaupanje uporabnikov in zagotovili močno avtentikacijo strank, bi bilo treba upoštevati uporabo
sredstev elektronske identifikacije in storitev zaupanja, kot je določena v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta (1), zlasti glede priglašenih shem elektronske identifikacije.

(28)

Da bi zagotovili usklajenost datumov uporabe, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma, od katerega
morajo države članice zagotoviti uporabo varnostnih ukrepov iz členov 65, 66, 67 in 97 Direktive (EU)
2015/2366.

(29)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni
organ (EBA).

(30)

EBA je opravila odprta in pregledna javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih
temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za
bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Predmet urejanja
Ta uredba določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki plačilnih storitev, in sicer za izvajanje varnostnih
ukrepov, ki jim omogočajo:
(a) uporabo postopka močne avtentikacije stranke v skladu s členom 97 Direktive (EU) 2015/2366;
(b) izjeme od uporabe varnostnih zahtev po močni avtentikaciji stranke, za katere veljajo določeni in omejeni pogoji na
podlagi stopnje tveganja, zneska in ponovitev plačilne transakcije ter plačilnega kanala, ki se uporablja za izvršitev
plačilne transakcije;
(c) zaščito zaupnosti in celovitosti osebnih varnostnih elementov uporabnika plačilnih storitev;
(d) vzpostavitev skupnih in varnih odprtih standardov za komuniciranje med ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo
račune, ponudniki storitev odreditve plačil, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, plačniki,
prejemniki plačil in drugimi ponudniki plačilnih storitev glede opravljanja in uporabe plačilnih storitev v skladu
z naslovom IV Direktive (EU) 2015/2366.

Člen 2
Splošne zahteve glede avtentikacije
1.
Ponudniki plačilnih storitev imajo vzpostavljene mehanizme za spremljanje transakcij, ki jim omogočajo
zaznavanje neodobrenih ali goljufivih transakcij, za namene izvajanja varnostnih ukrepov iz točk (a) in (b) člena 1.
(1) Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za
elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 53).
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Navedeni mehanizmi temeljijo na analizi plačilnih transakcij ob upoštevanju elementov, ki so tipični za uporabnika
plačilnih storitev v okoliščinah običajne uporabe osebnih varnostnih elementov.
2.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da mehanizmi za spremljanje transakcij upoštevajo vsaj vse naslednje
dejavnike na podlagi tveganja:
(a) seznam zlorabljenih ali ukradenih avtentikacijskih elementov;
(b) znesek vsake plačilne transakcije;
(c) znane scenarije goljufij pri opravljanju plačilnih storitev;
(d) znake okužbe z zlonamerno programsko opremo v kateri koli seji postopka avtentikacije;
(e) kadar napravo ali programsko opremo za dostop zagotovi ponudnik plačilnih storitev, dnevnik uporabe naprave ali
programske opreme za dostop, zagotovljene uporabniku plačilnih storitev, ter neobičajne uporabe naprave ali
programske opreme za dostop.

Člen 3
Pregled varnostnih ukrepov
1.
Izvajanje varnostnih ukrepov iz člena 1 v skladu z veljavnim pravnim okvirom evidentirajo, redno testirajo,
vrednotijo in revidirajo revizorji s strokovnim znanjem s področja informacijsko-tehnološke varnosti in plačil, ki so
operativno neodvisni znotraj ponudnika plačilnih storitev ali od njega.
2.
Obdobje med revizijami iz odstavka 1 se določi ob upoštevanju zadevnega računovodskega okvira in okvira
obvezne revizije, ki se uporablja za ponudnika plačilnih storitev.
Vendar za ponudnike plačilnih storitev, ki uporabljajo izjemo iz člena 18, velja obveznost pregleda metodologije, modela
in sporočenih stopenj goljufije vsaj enkrat letno. Revizor, ki opravi to revizijo, ima strokovno znanje s področja informa
cijsko-tehnološke varnosti in plačil ter je operativno neodvisen znotraj ponudnika plačilnih storitev ali od njega. To
revizijo v prvem letu po uporabi izjeme iz člena 18 in vsaj vsaka tri leta po tem ali pogosteje, če to zahteva pristojni
organ, opravi neodvisen in kvalificiran zunanji revizor.
3.
Kot rezultat te revizije se pripravita ocena in poročilo o skladnosti varnostnih ukrepov ponudnika plačilnih storitev
z zahtevami iz te uredbe.
Celotno poročilo je na zahtevo na voljo pristojnim organom.

POGLAVJE II
VARNOSTNI UKREPI ZA UPORABO MOČNE AVTENTIKACIJE STRANKE

Člen 4
Šifra za avtentikacijo
1.
Kadar ponudnik plačilnih storitev uporablja močno avtentikacijo stranke v skladu s členom 97(1) Direktive (EU)
2015/2366, avtentikacija temelji na dveh ali več elementih, ki spadajo v kategorije znanja, lastništva in inherence,
katerih rezultat je ustvarjanje šifre za avtentikacijo.
Ponudnik plačilnih storitev šifro za avtentikacijo sprejme samo enkrat, ko jo plačnik uporabi za dostop do svojega
plačilnega računa prek spleta, odredi elektronsko plačilno transakcijo ali opravi kakršno koli dejavnost prek kanala na
daljavo, ki lahko pomeni tveganje plačilne goljufije ali drugih zlorab.
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2.
Za namen odstavka 1 ponudnik plačilnih storitev sprejme varnostne ukrepe, pri čemer zagotovi, da so izpolnjene
vse naslednje zahteve:
(a) iz razkritja šifre za avtentikacijo ni mogoče izpeljati nobenih informacij o katerem koli elementu iz odstavka 1;
(b) na podlagi poznavanja katere koli druge predhodno ustvarjene šifre za avtentikacijo ni mogoče ustvariti nove šifre za
avtentikacijo;
(c) šifre za avtentikacijo ni mogoče ponarediti.
3.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da avtentikacija z ustvarjanjem šifre za avtentikacijo vključuje vse naslednje
ukrepe:
(a) kadar pri avtentikaciji za dostop na daljavo, elektronska plačila na daljavo in kakršne koli druge dejavnosti prek
kanala na daljavo, ki lahko pomenijo tveganje plačilne goljufije ali drugih zlorab, ni bila ustvarjena šifra za avtenti
kacijo za namene iz odstavka 1, ni mogoče ugotoviti, kateri od elementov iz navedenega odstavka je bil nepravilen;
(b) število neuspešnih poskusov avtentikacije, do katerih lahko pride zaporedoma, po katerem se dejavnosti iz
člena 97(1) Direktive (EU) 2015/2366 začasno ali stalno blokirajo, ne presega petih poskusov v danem obdobju;
(c) komunikacijske seje so zaščitene pred zajemom podatkov za avtentikacijo, posredovanih med avtentikacijo, in pred
posegi nepooblaščenih oseb v skladu z zahtevami iz poglavja V;
(d) najdaljši čas neaktivnosti plačnika po avtentikaciji za dostop do plačilnega računa prek spleta ni daljši od petih
minut.
4.
Kadar je blokada iz odstavka 3(b) začasna, se trajanje blokade in število ponovnih poskusov določi na podlagi
značilnosti storitve, ki se zagotavlja plačniku, in vseh zadevnih vključenih tveganj ob upoštevanju vsaj dejavnikov iz
člena 2(2).
Plačnika se opozori, preden blokada postane stalna.
Kadar blokada postane stalna, se vzpostavi varen postopek, ki plačniku omogoča, da ponovno pridobi možnost uporabe
blokiranih elektronskih plačilnih instrumentov.

Člen 5
Dinamično povezovanje
1.
Kadar ponudniki plačilnih storitev uporabljajo močno avtentikacijo stranke v skladu s členom 97(2) Direktive (EU)
2015/2366, poleg zahtev iz člena 4 te uredbe sprejmejo tudi varnostne ukrepe, ki izpolnjujejo vse naslednje zahteve:
(a) plačnika se obvesti o znesku plačilne transakcije in o prejemniku plačila;
(b) ustvarjena šifra za avtentikacijo je vezana na znesek plačilne transakcije in prejemnika plačila, ki ju je določil plačnik,
ko je odredil transakcijo;
(c) šifra za avtentikacijo, ki jo ponudnik plačilnih storitev sprejme, ustreza izvirnemu določenemu znesku plačilne
transakcije in identiteti prejemnika plačila, ki ju je določil plačnik;
(d) vsaka sprememba zneska ali prejemnika plačila pomeni razveljavitev ustvarjene šifre za avtentikacijo.
2.
Ponudniki plačilnih storitev za namene odstavka 1 sprejmejo varnostne ukrepe, ki zagotavljajo zaupnost,
avtentičnost in celovitost vseh naslednjih elementov:
(a) zneska transakcije in prejemnika plačila v vseh fazah avtentikacije;
(b) informacij, ki so plačniku prikazane v vseh fazah avtentikacije, vključno z ustvarjanjem, prenosom in uporabo šifre
za avtentikacijo.
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3.
Za namene odstavka 1(b) in kadar ponudniki plačilnih storitev uporabljajo močno avtentikacijo stranke v skladu s
členom 97(2) Direktive (EU) 2015/2366, za šifro za avtentikacijo veljajo naslednje zahteve:
(a) v zvezi s kartičnimi plačilnimi transakcijami, za katere je plačnik dal soglasje za točen znesek sredstev, ki jih je treba
blokirati, v skladu s členom 75(1) navedene direktive, je šifra za avtentikacijo vezana na znesek, za katerega je
plačnik dal soglasje, da se blokira, in s katerim se je plačnik strinjal, ko je odredil transakcijo;
(b) v zvezi s plačilnimi transakcijami, za katere je plačnik dal soglasje za izvršitev serije elektronskih plačilnih transakcij
na daljavo enemu ali več prejemnikom plačil, je šifra za avtentikacijo vezana na skupni znesek serije plačilnih
transakcij in na določene prejemnike plačil.

Člen 6
Zahteve za elemente, ki spadajo v kategorijo znanja
1.
Ponudniki plačilnih storitev sprejmejo ukrepe za zmanjševanje tveganja, da nepooblaščene osebe odkrijejo
elemente močne avtentikacije stranke, ki spadajo v kategorijo znanja, ali da se jim ti razkrijejo.
2.
Za plačnikovo uporabo navedenih elementov veljajo ukrepi za zmanjševanje tveganja, da se prepreči razkritje teh
elementov nepooblaščenim osebam.

Člen 7
Zahteve za elemente, ki spadajo v kategorijo lastništva
1.
Ponudniki plačilnih storitev sprejmejo ukrepe za zmanjševanje tveganja, da nepooblaščene osebe uporabljajo
elemente močne avtentikacije stranke, ki spadajo v kategorijo lastništva.
2.

Za plačnikovo uporabo navedenih elementov veljajo ukrepi, da se prepreči njihova poustvaritev.

Člen 8
Zahteve za naprave in programsko opremo, povezano z elementi, ki spadajo v kategorijo
inherence
1.
Ponudniki plačilnih storitev sprejmejo ukrepe za zmanjševanje tveganja, da nepooblaščene osebe odkrijejo
elemente avtentikacije, ki spadajo v kategorijo inherence in ki jih berejo naprave in programska oprema za dostop, ki se
zagotovijo plačniku. Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo vsaj, da za navedene naprave in programsko opremo za
dostop obstaja zelo majhna verjetnost, da bi nepooblaščene osebe opravile avtentikacijo kot plačnik.
2.
Za plačnikovo uporabo navedenih elementov veljajo ukrepi, ki zagotavljajo, da navedene naprave in programska
oprema v primeru dostopa do naprav in programske opreme ne dopuščajo nedovoljene uporabe elementov.

Člen 9
Neodvisnost elementov
1.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da za uporabo elementov močne avtentikacije stranke iz členov 6, 7 in 8
veljajo ukrepi, ki zagotavljajo, da z vidika tehnologije, algoritmov in parametrov kršitev enega od elementov ne
zmanjšuje zanesljivosti drugih elementov.
2.
Kadar se kateri koli od elementov močne avtentikacije stranke ali sama šifra za avtentikacijo uporablja na
večnamenski napravi, ponudniki plačilnih storitev sprejmejo varnostne ukrepe za zmanjševanje tveganja, ki bi nastalo
zaradi zlorabe te večnamenske naprave.
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Ukrepi za zmanjševanje tveganj za namene iz odstavka 2 vključujejo vse naslednje:

(a) uporabo ločenega varnega okolja za izvršitev prek programske opreme, nameščene na večnamenski napravi;
(b) mehanizme za zagotavljanje, da plačnik ali tretja oseba ni spremenil programske opreme ali naprave;
(c) kadar je prišlo do sprememb, mehanizme za zmanjševanje njihovih posledic.

POGLAVJE III
IZJEME OD MOČNE AVTENTIKACIJE STRANKE

Člen 10
Informacije o plačilnih računih
1.
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, če izpolnjujejo zahteve
iz člena 2 in odstavka 2 tega člena ter kadar je uporabnik plačilnih storitev omejen na uporabo enega ali obeh
naslednjih podatkov prek spleta brez razkritja občutljivih podatkov o plačilih:
(a) stanja na enem ali več določenih plačilnih računih;
(b) plačilnih transakcij, izvršenih v zadnjih 90 dneh prek enega ali več določenih plačilnih računov.
2.
Za namen odstavka 1 ponudniki plačilnih storitev niso izvzeti iz uporabe močne avtentikacije stranke, kadar je
izpolnjen en od naslednjih pogojev:
(a) uporabnik plačilnih storitev do informacij iz odstavka 1 prek spleta dostopa prvič;
(b) od zadnjega dostopa uporabnika plačilnih storitev do informacij iz odstavka 1(b) prek spleta in uporabe močne
avtentikacije stranke je minilo več kot 90 dni.

Člen 11
Brezstična plačila na prodajnih mestih
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, če izpolnjujejo zahteve iz
člena 2, kadar plačnik odredi brezstično elektronsko plačilno transakcijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) posamezen znesek brezstične elektronske plačilne transakcije ne presega 50 EUR in
(b) skupni znesek predhodnih brezstičnih elektronskih plačilnih transakcij, odrejenih s plačilnim instrumentom, ki ima
brezstično funkcijo, od datuma zadnje uporabe močne avtentikacije stranke, ne presega 150 EUR ali
(c) število zaporednih brezstičnih elektronskih plačilnih transakcij, odrejenih s plačilnim instrumentom, ki ponuja
brezstično funkcijo, od zadnje uporabe močne avtentikacije stranke, ne presega pet.

Člen 12
Samopostrežni terminali za javni prevoz in parkirnine
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, če izpolnjujejo zahteve iz
člena 2, kadar plačnik odredi elektronsko plačilno transakcijo na samopostrežnem plačilnem terminalu zaradi plačila
vozovnice za javni prevoz ali parkirnine.
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Člen 13
Preverjeni prejemniki plačil
1.
Ponudniki plačilnih storitev uporabljajo močno avtentikacijo stranke, kadar plačnik ustvari ali spremeni seznam
preverjenih prejemnikov plačil prek svojega ponudnika plačilnih storitev, ki vodi račun.
2.
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, če izpolnjujejo splošne
zahteve glede avtentikacije, kadar plačnik odredi plačilno transakcijo in je prejemnik plačila vključen na seznam
preverjenih prejemnikov plačil, ki ga je predhodno ustvaril plačnik.

Člen 14
Ponavljajoče se transakcije
1.
Ponudnik plačilnih storitev uporablja močno avtentikacijo stranke, kadar plačnik ustvari, spremeni ali prvič odredi
serijo ponavljajočih se transakcij z enakim zneskom in istemu prejemniku plačila.
2.
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, če izpolnjujejo splošne
zahteve glede avtentikacije, za odreditev vseh nadaljnjih plačilnih transakcij, vključenih v serijo plačilnih transakcij iz
odstavka 1.

Člen 15
Kreditna plačila med računi iste fizične ali pravne osebe
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije strank, če izpolnjujejo zahteve iz
člena 2, kadar plačnik odredi kreditni prenos v primeru, ko sta plačnik in prejemnik plačila ista fizična ali pravna oseba
in se oba plačilna računa vodita pri istem ponudniku plačilnih storitev, ki vodi račune.

Člen 16
Transakcije majhnih vrednosti
Ponudnikom plačilnih storitev je dovoljeno, da ne uporabljajo močne avtentikacije strank, kadar plačnik odredi
elektronsko plačilno transakcijo na daljavo, pod pogojem da so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) znesek elektronske plačilne transakcije na daljavo ne presega 30 EUR in
(b) skupni znesek predhodnih elektronskih plačilnih transakcij na daljavo, ki jih je plačnik odredil od zadnje uporabe
močne avtentikacije stranke, ne presega 100 EUR ali
(c) število predhodnih elektronskih plačilnih transakcij na daljavo, ki jih je plačnik odredil od zadnje uporabe močne
avtentikacije stranke, ne presega pet zaporednih posameznih elektronskih plačilnih transakcij na daljavo.

Člen 17
Varni plačilni postopki in protokoli za podjetja
Ponudnikom plačilnih storitev se dovoli, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke pri pravnih osebah, ki
elektronske plačilne transakcije odrejajo z uporabo namenskih plačilnih postopkov ali protokolov, ki so na voljo samo
plačnikom, ki niso potrošniki, kadar se pristojnim organom zadovoljivo dokaže, da navedeni postopki ali protokoli
jamčijo vsaj enakovredno raven varnosti kot tisti, določeni v Direktivi (EU) 2015/2366.
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Člen 18
Analiza tveganja transakcije
1.
Ponudnikom plačilnih storitev se dovoli, da ne uporabljajo močne avtentikacije stranke, kadar plačnik odredi
elektronsko plačilno transakcijo na daljavo, za katero ponudnik plačilnih storitev v skladu z mehanizmi za spremljanje
transakcij iz člena 2 in odstavka 2(c) tega člena ugotovi, da predstavlja nizko stopnjo tveganja.
2.
Za elektronsko plačilno transakcijo iz odstavka 1 se šteje, da predstavlja nizko stopnjo tveganja, kadar so
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) stopnja goljufije za to vrsto transakcij, ki jo sporoči ponudnik plačilnih storitev in se izračuna v skladu s členom 19,
je enaka ali nižja od referenčne stopnje goljufije iz preglednice v Prilogi za „elektronske kartične transakcije na
daljavo“ oziroma „elektronska kreditna plačila na daljavo“;
(b) znesek transakcije ne presega zadevne mejne vrednosti za izjemo, določene v preglednici v Prilogi;
(c) ponudniki plačilnih storitev po opravljeni analizi tveganja v realnem času niso ugotovili ničesar od naslednjega:
(i)

neobičajnega vzorca porabe ali vedenja plačnika;

(ii) nenavadnih informacij o dostopu do plačnikove naprave/programske opreme;
(iii) okužbe z zlonamerno programsko opremo v kateri koli seji postopka avtentikacije;
(iv) znanega scenarija goljufije pri opravljanju plačilnih storitev;
(v) neobičajne lokacije plačnika;
(vi) visoko tvegane lokacije prejemnika plačila.
3.
Ponudniki plačilnih storitev, ki nameravajo elektronske plačilne transakcije na daljavo izvzeti iz obveznosti močne
avtentikacije stranke, ker predstavljajo nizko tveganje, upoštevajo vsaj naslednje dejavnike na podlagi tveganja:
(a) predhodni vzorec porabe posameznega uporabnika plačilnih storitev;
(b) zgodovino plačilnih transakcij vsakega uporabnika plačilnih storitev ponudnika plačilnih storitev;
(c) lokacijo plačnika in prejemnika plačila v trenutku plačilne transakcije, kadar napravo ali programsko opremo za
dostop zagotovi ponudnik plačilnih storitev;
(d) identifikacijo neobičajnih plačilnih vzorcev uporabnika plačilnih storitev glede na njegovo zgodovino transakcij.
Ponudnik plačilnih storitev vse navedene dejavnike na podlagi tveganja v svoji oceni združi v oceno tveganja za vsako
posamezno transakcijo, da določi, ali se lahko določeno plačilo dovoli brez močne avtentikacije stranke.

Člen 19
Izračun stopenj goljufije
1.
Ponudnik plačilnih storitev za vsako vrsto transakcije iz preglednice v Prilogi zagotovi, da so skupne stopnje
goljufije, ki zajemajo tako plačilne transakcije, ki se potrdijo z močno avtentikacijo stranke, kot tudi tiste, ki se izvršijo
v okviru katere koli od izjem iz členov 13 do 18, enake ali nižje od referenčne stopnje goljufije za isto vrsto plačilne
transakcije, navedene v preglednici v Prilogi.
Splošna stopnja goljufije za vsako vrsto transakcije se izračuna kot skupna vrednost neodobrenih ali goljufivih transakcij
na daljavo, in sicer ne glede na to, ali so bila sredstva izterjana ali ne, deljena s skupno vrednostjo vseh transakcij na
daljavo za enako vrsto transakcij, odobrenih z uporabo močne avtentikacije stranke ali izvršenih na podlagi katere koli
od izjem iz členov 13 do 18, na drseči četrtletni osnovi (90 dni).
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2.
Izračun stopenj goljufije in dobljene številke se ocenijo v revizijskem pregledu iz člena 3(2), s čimer se zagotovi, da
so popolne in točne.
3.
Metodologija in vsak model, ki ga ponudnik plačilnih storitev uporablja za izračun stopenj goljufije, ter same
stopnje goljufije se ustrezno dokumentirajo in dajo na zahtevo v celoti na voljo pristojnim organom in EBA, in sicer s
predhodnim obvestilom zadevnim pristojnim organom.

Člen 20
Prenehanje izjem na podlagi analize tveganja transakcije
1.
Ponudniki plačilnih storitev, ki uporabljajo izjemo iz člena 18, pristojnim organom takoj sporočijo, če ena od
njihovih spremljanih stopenj goljufije za katero koli vrsto plačilnih transakcij, navedenih v preglednici v Prilogi, preseže
veljavno referenčno stopnjo goljufije, in jim zagotovijo opis ukrepov, ki jih nameravajo sprejeti za ponovno vzpostavitev
skladnosti svoje spremljane stopnje goljufije z veljavnimi referenčnimi stopnjami goljufije.
2.
Ponudniki plačilnih storitev takoj prenehajo uporabljati izjemo iz člena 18 za vsako vrsto plačilnih transakcij iz
preglednice v Prilogi v določenem razponu mejne vrednosti za izjemo, če njihova spremljana stopnja goljufije dve
zaporedni četrtletji preseže referenčno stopnjo goljufije, ki velja za navedeni plačilni instrument ali vrsto plačilne
transakcije v navedenem razponu mejne vrednosti za izjemo.
3.
Ponudniki plačilnih storitev po prenehanju izjeme iz člena 18 v skladu z odstavkom 2 tega člena te izjeme ne
uporabljajo več, dokler njihova izračunana stopnja goljufije eno četrtletje ni enaka ali nižja od referenčnih stopenj
goljufije, ki veljajo za zadevno vrsto plačilnih transakcij v zadevnem razponu mejne vrednosti za izjemo.
4.
Ko ponudniki plačilnih storitev nameravajo ponovno uporabiti izjemo iz člena 18, v razumnem času obvestijo
pristojne organe in pred ponovno uporabo izjeme predložijo dokazila o ponovni vzpostavitvi skladnosti svoje
spremljane stopnje goljufije z veljavno referenčno stopnjo goljufije v zadevnem razponu mejne vrednosti za izjemo
v skladu z odstavkom 3 tega člena.

Člen 21
Spremljanje
1.
Ponudniki plačilnih storitev za uporabo izjem iz členov 10 do 18 evidentirajo in spremljajo naslednje podatke za
vsako vrsto plačilnih transakcij, pri čemer jih razčlenijo na plačilne transakcije na daljavo in plačilne transakcije, ki se ne
izvajajo na daljavo, vsaj četrtletno:
(a) skupno vrednost neodobrenih ali goljufivih plačilnih transakcij v skladu s členom 64(2) Direktive (EU) 2015/2366,
skupno vrednost vseh plačilnih transakcij in posledično stopnjo goljufije, vključno z razčlenitvijo za plačilne
transakcije, odrejene z močno avtentikacijo stranke in v okviru vsake izjeme;
(b) povprečno vrednost transakcije, vključno z razčlenitvijo plačilnih transakcij, odrejenih z močno avtentikacijo stranke
in v okviru vsake izjeme;
(c) število plačilnih transakcij, pri katerih so se uporabile izjeme, in njihov delež glede na skupno število plačilnih
transakcij.
2.
Ponudniki plačilnih storitev rezultate spremljanja v skladu z odstavkom 1 na zahtevo dajo na razpolago pristojnim
organom in EBA, s predhodnim obvestilom zadevnim pristojnim organom.

POGLAVJE IV
ZAUPNOST IN CELOVITOST OSEBNIH VARNOSTNIH ELEMENTOV UPORABNIKA PLAČILNIH STORITEV

Člen 22
Splošne zahteve
1.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo zaupnost in celovitost osebnih varnostnih elementov uporabnika plačilnih
storitev, vključno s šiframi za avtentikacijo, v vseh fazah avtentikacije.
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Ponudniki plačilnih storitev za namene odstavka 1 zagotovijo, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(a) osebni varnostni elementi so med prikazom zakriti in niso v celoti berljivi, ko jih uporabnik plačilnih storitev vnese
med avtentikacijo;
(b) osebni varnostni elementi v podatkovni obliki ter kriptografski material, povezan s šifriranjem osebnih varnostnih
elementov, niso shranjeni v neformatiranem besedilu;
(c) zaupni kriptografski material je zaščiten pred nedovoljenim razkritjem.
3.
Ponudniki plačilnih storitev v celoti dokumentirajo postopek v zvezi z upravljanjem kriptografskega materiala, ki
se uporablja za šifriranje ali drugačen način zagotavljanja neberljivosti osebnih varnostnih elementov.
4.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da obdelava in usmerjanje osebnih varnostnih elementov in šifer za avtenti
kacijo, ustvarjenih v skladu s poglavjem II, poteka v varnih okoljih v skladu s strogimi in splošno priznanimi standardi
na tem področju.

Člen 23
Ustvarjanje in prenos varnostnih elementov
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da ustvarjanje osebnih varnostnih elementov poteka v varnem okolju.
Ponudniki plačilnih storitev zmanjšajo tveganje nedovoljene uporabe osebnih varnostnih elementov ter naprav in
programske opreme za avtentikacijo po njihovi izgubi, kraji ali kopiranju pred dostavo plačniku.

Člen 24
Povezava z uporabnikom plačilnih storitev
1.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da je samo uporabnik plačilnih storitev na varen način povezan z osebnimi
varnostnimi elementi ter napravami in programsko opremo za avtentikacijo.
2.

Ponudniki plačilnih storitev za namene odstavka 1 zagotovijo, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(a) povezava identitete uporabnika plačilnih storitev z osebnimi varnostnimi elementi, napravami in programsko
opremo za avtentikacijo se opravi v varnih okoljih, za katera je odgovoren ponudnik plačilnih storitev in ki
vključujejo vsaj prostore ponudnika plačilnih storitev, spletno okolje, ki ga zagotavlja ponudnik plačilnih storitev, ali
druga podobna varna spletna mesta, ki jih uporablja ponudnik plačilnih storitev, ter njegove bankomate, in ob
upoštevanju tveganj, povezanih z napravami in temeljnimi komponentami, uporabljenimi med postopkom
povezovanja, za katere ni odgovoren ponudnik plačilnih storitev;
(b) povezava identitete uporabnika plačilnih storitev z osebnimi varnostnimi elementi ter napravami ali programsko
opremo za avtentikacijo prek kanala na daljavo se opravi z uporabo močne avtentikacije stranke.

Člen 25
Dostava varnostnih elementov ter naprav in programske opreme za avtentikacijo
1.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da se dostava osebnih varnostnih elementov ter naprav in programske
opreme za avtentikacijo uporabniku plačilnih storitev opravi na varen način, ki je zasnovan tako, da upošteva tveganja,
povezana z njihovo nedovoljeno uporabo zaradi izgube, kraje ali kopiranja.
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Ponudniki plačilnih storitev za namene odstavka 1 uvedejo vsaj vse naslednje ukrepe:

(a) učinkovite in varne mehanizme dostave, ki zagotavljajo, da se osebni varnostni elementi ter naprave in programska
oprema za avtentikacijo dostavijo legitimnemu uporabniku plačilnih storitev;
(b) mehanizme, ki ponudniku plačilnih storitev omogočajo, da preveri avtentičnost programske opreme za avtentikacijo,
ki se je uporabniku plačilnih storitev dostavila prek spleta;
(c) ureditve, ki zagotavljajo, da v primerih, kadar se dostava osebnih varnostnih elementov izvede zunaj prostorov
ponudnika plačilnih storitev ali prek kanala na daljavo:
(i) nepooblaščena oseba ne more pridobiti več kot en element osebnih varnostnih elementov, naprav ali programske
opreme za avtentikacijo, kadar se ti dostavijo prek istega kanala;
(ii) dostavljeni osebni varnostni elementi, naprave ali programska oprema za avtentikacijo pred uporabo zahtevajo
aktivacijo;
(d) ureditve, ki zagotavljajo, da v primerih, ko je treba osebne varnostne elemente, naprave ali programsko opremo za
avtentikacijo pred prvo uporabo aktivirati, aktivacija poteka v varnem okolju v skladu s postopki povezave iz
člena 24.
Člen 26
Obnovitev osebnih varnostnih elementov
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da se pri obnovitvi ali ponovni aktivaciji osebnih varnostnih elementov
upoštevajo postopki za ustvarjenje, povezavo in dostavo osebnih varnostnih elementov ter naprav za avtentikacijo
v skladu s členi 23, 24 in 25.

Člen 27
Uničenje, deaktivacija in preklic
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da imajo vzpostavljene učinkovite postopke za uporabo vseh naslednjih
varnostnih ukrepov:
(a) varno uničenje, deaktivacijo ali preklic osebnih varnostnih elementov, naprav in programske opreme za avtenti
kacijo;
(b) kadar ponudnik plačilnih storitev razširja naprave in programsko opremo za avtentikacijo, ki jih je mogoče ponovno
uporabiti, se zagotovi, dokumentira in izvede varna ponovna uporaba naprave ali programske opreme, preden se da
na voljo drugemu uporabniku plačilnih storitev;
(c) deaktivacijo ali preklic informacij, povezanih z osebnimi varnostnimi elementi, ki so shranjene v sistemih in
podatkovnih zbirkah ponudnika plačilnih storitev ter, kadar je primerno, javnih registrih.
POGLAVJE V
SKUPNI IN VARNI ODPRTI STANDARDI KOMUNIKACIJE

Odde lek 1
Sp l oš ne z a hte ve z a kom uni ka cijo
Člen 28
Zahteve za identifikacijo
1.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo varno identifikacijo pri komunikaciji med plačnikovo napravo in napravo
za sprejemanje elektronskih plačil prejemnika plačila, med drugim vključno s plačilnimi terminali.
2.
Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da se tveganja preusmeritve komunikacije k nepooblaščenim osebam
v mobilnih aplikacijah in drugih vmesnikih uporabnika plačilnih storitev, ki ponujajo elektronske plačilne storitve,
učinkovito zmanjšujejo.
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Člen 29
Sledljivost
1.
Ponudniki plačilnih storitev imajo vzpostavljene postopke, ki zagotavljajo, da so vse plačilne transakcije in druga
interakcija z uporabnikom plačilnih storitev, z drugimi ponudniki plačilnih storitev in drugimi subjekti, vključno s
trgovci, v okviru opravljanja plačilnih storitev sledljive, pri čemer zagotavljajo naknadno poznavanje vseh dogodkov,
povezanih z elektronsko transakcijo v vseh različnih stopnjah.
2.
Ponudniki plačilnih storitev za namen odstavka 1 zagotovijo, da vsaka komunikacijska seja z uporabnikom
plačilnih storitev, drugimi ponudniki plačilnih storitev in drugimi subjekti, vključno s trgovci, temelji na vseh naslednjih
elementih:
(a) edinstvenem identifikatorju seje;
(b) varnostnih mehanizmih za natančno beleženje transakcije, vključno s številko transakcije, časovnimi žigi in vsemi
relevantnimi podatki o transakciji;
(c) časovnih žigih, ki temeljijo na enotnem časovnem referenčnem sistemu in ki so sinhronizirani v skladu z uradnim
časovnim signalom.

O ddele k 2
Po se b n e z a hte ve za sk u pne i n va r ne od pr t e st a nda rde ko m unika ci je
Člen 30
Splošne obveznosti za vmesnike za dostop
1.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, ki plačniku ponujajo plačilni račun, ki je dostopen prek spleta, imajo
vzpostavljen vsaj en vmesnik, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:
(a) ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudniki storitev odreditve plačil in ponudniki plačilnih
storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, se lahko identificirajo pri ponudniku plačilnih storitev, ki vodi
račune;
(b) ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih lahko varno komunicirajo, da zahtevajo in prejmejo
informacije o enem ali več določenih plačilnih računih in povezanih plačilnih transakcijah;
(c) ponudniki storitev odreditve plačil lahko varno komunicirajo, da odredijo plačilni nalog s plačnikovega plačilnega
računa in prejmejo vse informacije o odreditvi plačilne transakcije ter vse informacije o izvršitvi plačilne transakcije,
dostopne ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo račune.
2.
Za namene avtentikacije uporabnika plačilnih storitev vmesnik iz odstavka 1 ponudnikom storitev zagotavljanja
informacij o računih in ponudnikom storitev odreditve plačil omogoča, da uporabljajo vse postopke avtentikacije, ki jih
je uporabniku plačilnih storitev zagotovil ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun.
Vmesniki izpolnjujejo vsaj vse naslednje zahteve:
(a) ponudnik storitev odreditve plačil ali ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih lahko ponudniku
plačilnih storitev, ki vodi račune, na podlagi soglasja uporabnika plačilnih storitev naroči, naj začne avtentikacijo;
(b) komunikacijska seja med ponudnikom plačilnih storitev, ki vodi račune, ponudnikom storitev zagotavljanja
informacij o računih, ponudnikom storitev odreditve plačil in katerim koli zadevnim uporabnikom plačilnih storitev
se vzpostavi in ohrani med celotno avtentikacijo;
(c) zagotovi se celovitost in zaupnost osebnih varnostnih elementov in šifer za avtentikacijo, ki jih prenese ponudnik
storitev odreditve plačil ali ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih ali ki se prenesejo preko njiju.
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3.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, zagotovijo, da njihovi vmesniki upoštevajo standarde komunikacije,
ki so jih izdale mednarodne ali evropske organizacije za standardizacijo.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, zagotovijo tudi, da so tehnične specifikacije vseh vmesnikov dokumen
tirane, pri čemer navedejo sklope rutin, protokolov in orodij, ki jih ponudniki storitev odreditve plačil, ponudniki
storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente,
potrebujejo, da zagotovijo interoperabilnost svoje programske opreme in aplikacij s sistemi ponudnikov plačilnih
storitev, ki vodijo račune.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, dajo na zahtevo ponudnikov storitev odreditve plačil, ponudnikov storitev
zagotavljanja informacij o računih in ponudnikov plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, ki imajo
dovoljenje, ali ponudnikov plačilnih storitev, ki so pri svojih pristojnih organih zaprosili za ustrezno dovoljenje,
brezplačno na voljo dokumentacijo in na svojem spletnem mestu objavijo povzetek dokumentacije vsaj in ne manj kot
šest mesecev pred začetkom datuma uporabe iz člena 38(2) ali pred ciljnim datumom za začetek uporabe vmesnika za
dostop na trgu, kadar do začetka uporabe pride po datumu iz člena 38(2).
4.
Poleg odstavka 3 ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, zagotovijo, da je razen v izrednih razmerah vsaka
sprememba tehničnih specifikacij njihovih vmesnikov na voljo ponudnikom storitev odreditve plačil, ponudnikom
storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudnikom plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, ali
ponudnikom plačilnih storitev, ki so pri svojih pristojnih organih zaprosili za ustrezno dovoljenje, in sicer čim prej
vnaprej in ne manj kot tri mesece pred izvedbo spremembe.
Ponudniki plačilnih storitev dokumentirajo izredne razmere, v katerih so bile izvedene spremembe, in dokumentacijo na
zahtevo dajo na voljo pristojnim organom.
5.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, dajo na voljo testno platformo, vključno s podporo, za testiranje
povezovanja in delovanja, da ponudnikom storitev odreditve plačil, ponudnikom plačilnih storitev, ki izdajajo kartične
plačilne instrumente, in ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih, ki imajo dovoljenje, ali ponudnikom
plačilnih storitev, ki so pri svojih pristojnih organih zaprosili za ustrezno dovoljenje, omogočijo testiranje njihove
programske opreme in aplikacij, ki se uporabljajo za ponujanje plačilnih storitev uporabnikom. Testna platforma bi
morala biti na voljo najkasneje šest mesecev pred datumom začetka uporabe iz člena 38(2) ali pred ciljnim datumom za
začetek uporabe vmesnika za dostop na trgu, kadar do začetka uporabe pride po datumu iz člena 38(2).
Prek testne platforme se ne izmenjujejo občutljive informacije.
6.
Pristojni organi zagotovijo, da ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, vedno izpolnjujejo obveznosti glede
vmesnika ali vmesnikov, ki jih vzpostavijo, ki so vključene v te standarde. Kadar ponudnik plačilnih storitev, ki vodi
račune, ne izpolnjuje zahtev za vmesnike iz teh standardov, pristojni organi zagotovijo, da se opravljanje storitev
odrejanja plačil in zagotavljanja informacij o računih ne prepreči ali prekine, če zadevni ponudniki takih storitev
izpolnjujejo pogoje iz člena 33(5).

Člen 31
Možnosti dostopa do vmesnika
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, vzpostavijo vmesnik ali vmesnike iz člena 30 prek namenskega vmesnika
ali tako, da ponudnikom plačilnih storitev iz člena 30(1) dovolijo uporabo vmesnikov, ki se uporabljajo za avtentikacijo
in komunikacijo z uporabniki plačilnih storitev ponudnika plačilnih storitev, ki vodi račune.

Člen 32
Zahteve za namenski vmesnik
1.
Če so izpolnjene zahteve iz členov 30 in 31, ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so vzpostavili
namenski vmesnik, zagotovijo, da namenski vmesnik vedno zagotavlja enako raven razpoložljivosti in zmogljivosti,
vključno s podporo, kot vmesniki, ki so uporabniku plačilnih storitev na voljo za neposreden dostop do njegovega
plačilnega računa prek spleta.
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2.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so vzpostavili namenski vmesnik, opredelijo pregledne ključne
kazalnike uspešnosti in cilje glede ravni storitve, ki so vsaj tako strogi kot tisti za vmesnik, ki ga uporabljajo njihovi
uporabniki plačilnih storitev, in sicer tako v smislu razpoložljivosti kot tudi podatkov, predloženih v skladu s členom 36.
Navedene vmesnike, kazalnike in cilje spremljajo pristojni organi in na njih izvajajo obremenitvene teste.

3.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so vzpostavili namenski vmesnik, zagotovijo, da ta vmesnik ne
predstavlja ovir za opravljanje storitev odreditve plačil in zagotavljanja informacij o računih. Take ovire lahko med
drugim vključujejo preprečevanje, da bi ponudniki plačilnih storitev iz člena 30(1) uporabljali varnostne elemente, ki so
jih svojim strankam izdali ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, vsiljevanje preusmeritve na avtentikacijo ali
druge funkcije ponudnika plačilnih storitev, ki vodi račune, zahtevanje dodatnih dovoljenj in registracij poleg tistih iz
členov 11, 14 in 15 Direktive (EU) 2015/2366 ali zahtevanje dodatnih preverjanj soglasja, ki ga uporabniki plačilnih
storitev dajo ponudnikom storitev odreditve plačil in ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih.

4.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, za namene odstavkov 1 in 2 spremljajo razpoložljivost in
zmogljivost namenskega vmesnika. Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, na svojem spletnem mestu četrtletno
objavijo statistiko o razpoložljivosti in zmogljivosti namenskega vmesnika ter vmesnika, ki ga uporabljajo njihovi
uporabniki plačilnih storitev.

Člen 33

Ukrepi za namenski vmesnik ob nepredvidljivih dogodkih

1.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, v zasnovo namenskega vmesnika vključijo strategijo in načrte za
ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih v primeru, da vmesnik ne deluje v skladu s členom 32, če pride do nenačrtovane
nerazpoložljivosti vmesnika in če pride do okvare sistema. Lahko se domneva, da je prišlo do nenačrtovane nerazpolož
ljivosti ali okvare sistema, če ni odgovora na pet zaporednih zahtev za dostop do informacij za opravljanje storitev
odreditve plačil ali storitev za zagotavljanje informacij o računih v 30 sekundah.

2.
Ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih vključujejo komunikacijske načrte za obveščanje ponudnikov plačilnih storitev,
ki uporabljajo namenski vmesnik, o ukrepih za ponovno vzpostavitev sistema in opis alternativnih možnosti, ki so takoj
na voljo ponudnikom plačilnih storitev in jih lahko uporabljajo v tem času.

3.
Ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, in ponudniki plačilnih storitev iz člena 30(1) brez odlašanja sporočijo
težave z namenskimi vmesniki iz odstavka 1 svojim nacionalnim pristojnim organom.

4.
V okviru nadomestnega mehanizma se ponudnikom plačilnih storitev iz člena 30(1) dovoli uporaba vmesnikov, ki
so uporabnikom plačilnih storitev na voljo za avtentikacijo in komunikacijo z njihovim ponudnikom plačilnih storitev,
ki vodi račun, dokler ni ponovno vzpostavljena raven razpoložljivosti in zmogljivosti namenskega vmesnika, kot je
določeno v členu 32.

5.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, v ta namen zagotovijo, da je ponudnike plačilnih storitev iz
člena 30(1) mogoče identificirati in da lahko uporabljajo postopke avtentikacije, ki jih je uporabniku plačilnih storitev
zagotovil ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun. Kadar ponudniki plačilnih storitev iz člena 30(1) uporabljajo
vmesnik iz odstavka 4:
(a) sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da ne dostopajo do podatkov, jih shranjujejo in obdelujejo v druge
namene kot za opravljanje storitev, za katere je zaprosil uporabnik plačilnih storitev;
(b) še naprej izpolnjujejo obveznosti iz člena 66(3) oziroma člena 67(2) Direktive (EU) 2015/2366;
(c) beležijo podatke, do katerih se dostopa prek vmesnika, ki ga za svoje uporabnike plačilnih storitev upravlja
ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račune, in na zahtevo ter brez nepotrebnega odlašanja dnevniške datoteke
predložijo nacionalnemu pristojnemu organu;
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(d) svojemu nacionalnemu pristojnemu organu na zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja ustrezno utemeljijo uporabo
vmesnika, ki je uporabnikom plačilnih storitev na voljo za neposreden dostop do njihovih plačilnih računov prek
spleta;
(e) ustrezno obvestijo ponudnika plačilnih storitev, ki vodi račune.
6.
Pristojni organi po posvetovanju z EBA za zagotavljanje dosledne uporabe naslednjih pogojev iz obveznosti
vzpostavitve nadomestnega mehanizma iz odstavka 4 izvzamejo ponudnike plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so
se odločili za namenski vmesnik, kadar namenski vmesnik izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(a) skladen je z vsemi zahtevami za namenske vmesnike iz člena 32;
(b) zasnovan in testiran je bil v skladu s členom 30(5), njegovo ustreznost pa so potrdili ponudniki plačilnih storitev iz
navedenega člena;
(c) ponudniki plačilnih storitev so ga vsaj tri mesece redno uporabljali za ponujanje storitev zagotavljanja informacij
o računih, storitev odreditve plačil in potrjevanje razpoložljivosti sredstev za kartična plačila;
(d) vse težave, povezane z namenskim vmesnikom, so bile rešene brez nepotrebnega odlašanja.
7.
Pristojni organi prekličejo izjemo iz odstavka 6, kadar ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, dlje kot dva
zaporedna koledarska tedna ne izpolnjujejo pogojev (a) in (d). Pristojni organi o tem preklicu obvestijo EBA in
zagotovijo, da ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račune, v najkrajšem možnem času in najkasneje v dveh mesecih
vzpostavi nadomestni mehanizem iz odstavka 4.

Člen 34
Potrdila
1.
Ponudniki plačilnih storitev za namene identifikacije iz člena 30(1)(a) uporabljajo kvalificirana potrdila za
elektronske žige iz člena 3(30) Uredbe (EU) št. 910/2014 ali kvalificirana potrdila za avtentikacijo spletišč iz člena 3(39)
navedene uredbe.
2.
Za namene te uredbe je registrska številka, kot je navedena v uradnih evidencah, iz točke (c) Priloge III ali točke (c)
Priloge IV k Uredbi (EU) št. 910/2014 številka dovoljenja ponudnika plačilnih storitev, ki izdaja kartične plačilne
instrumente, ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudnikov storitev odreditve plačil, vključno s
ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki opravljajo takšne storitve, ki je na voljo v javnem registru matične
države članice v skladu s členom 14 Direktive (EU) 2015/2366 ali na podlagi uradnega obvestila o vsakem dovoljenju,
izdanem na podlagi člena 8 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1), v skladu s členom 20 navedene
direktive.
3.
Za namene te uredbe kvalificirana potrdila za elektronske žige ali za avtentikacijo spletišč iz odstavka 1 vključujejo,
in sicer v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, dodatne posebne značilnosti glede vsega
naslednjega:
(a) vloge ponudnika plačilnih storitev, ki lahko ima eno ali več od naslednjih vlog:
(i)

vodenje računov;

(ii) odrejanje plačil;
(iii) zagotavljanje informacij o plačilnih računih;
(iv) izdajanje kartičnih plačilnih instrumentov;
(b) naziv pristojnih organov, pri katerih je ponudnik plačilnih storitev registriran.
4.
Značilnosti iz odstavka 3 ne vplivajo na interoperabilnost in priznavanje kvalificiranih potrdil za elektronske žige
ali za avtentikacijo spletišč.
(1) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem
nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in
2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
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Člen 35
Varnost komunikacijske seje
1.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente,
ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudniki storitev odreditve plačil zagotovijo, da se pri
izmenjavi podatkov prek spleta uporablja varno šifriranje med stranmi, udeleženimi v komunikaciji, v celotni posamezni
komunikacijski seji, da se zavarujeta zaupnost in celovitost podatkov, in sicer z uporabo močnih in splošno priznanih
tehnik šifriranja.
2.
Ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, ponudniki storitev zagotavljanja informacij
o računih in ponudniki storitev odreditve plačil poskrbijo, da so seje za dostop, ki jih zagotovijo ponudniki plačilnih
storitev, ki vodijo račune, čim krajše, in aktivno končajo vsako tako sejo takoj, ko se zahtevana dejavnost zaključi.
3.
Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudniki storitev odreditve plačil v primeru vzporednih
omrežnih sej s ponudnikom plačilnih storitev, ki vodi račun, zagotovijo, da so te seje varno povezane z relevantnimi
sejami, vzpostavljenimi z uporabnikom ali uporabniki plačilnih storitev, da se prepreči možnost napačnega usmerjanja
sporočil ali informacij, ki si jih izmenjajo med komunikacijo.
4.
Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudniki storitev odreditve plačil in ponudniki plačilnih
storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, s ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, vsebujejo nedvoumne
sklice na vse naslednje elemente:
(a) uporabnika ali uporabnike plačilnih storitev in ustrezno komunikacijsko sejo, da se razlikuje med več zahtevami
istega uporabnika ali uporabnikov plačilnih storitev;
(b) za storitve odreditve plačil enolično identificirano odrejeno plačilno transakcijo;
(c) za potrditev razpoložljivosti sredstev enolično identificirano zahtevo, povezano z zneskom, potrebnim za izvršitev
kartične plačilne transakcije.
5.
Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ponudniki
storitev odreditve plačil in ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, zagotovijo, da
v primeru sporočanja osebnih varnostnih elementov in šifer za avtentikacijo ti niso nikoli posredno ali neposredno
čitljivi za zaposlene.
V primeru izgube zaupnosti osebnih varnostnih elementov v njihovi pristojnosti navedeni ponudniki brez nepotrebnega
odlašanja obvestijo uporabnika plačilnih storitev, ki je povezan z njimi, ter izdajatelja osebnih varnostnih elementov.

Člen 36
Izmenjava podatkov
1.

Ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a) ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih zagotovijo iste informacije o določenih plačilnih računih in
povezanih plačilnih transakcijah, ki so na voljo uporabniku plačilnih storitev, kadar zahteva neposreden dostop do
informacij o računu, pod pogojem, da te informacije ne vključujejo občutljivih podatkov o plačilih;
(b) takoj po prejemu plačilnega naloga ponudniku storitev odreditve plačil zagotovijo iste informacije o odreditvi in
izvršitvi plačilne transakcije, ki se zagotovijo ali dajo na voljo uporabniku plačilnih storitev, kadar transakcijo odredi
neposredno uporabnik plačilnih transakcij;
(c) na zahtevo ponudnikom plačilnih storitev v obliki preprostega „da“ ali „ne“ takoj sporočijo, ali je znesek, potreben za
izvršitev plačilne transakcije, na voljo na plačilnem računu plačnika.
2.
Ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, v primeru nepričakovanega dogodka ali napake med postopkom identifi
kacije, avtentikacije ali izmenjave elementov podatkov pošlje obvestilo ponudniku storitev odreditve plačil ali ponudniku
storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudniku plačilnih storitev, ki izdaja kartične plačilne instrumente,
v katerem pojasni razlog za nepričakovan dogodek ali napako.
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Kadar ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, zagotavlja namenski vmesnik v skladu s členom 32, ta vmesnik
omogoča, da vsak ponudnik plačilnih storitev, ki zazna nepričakovan dogodek ali napako, drugim ponudnikom plačilnih
storitev, ki sodelujejo v komunikacijski seji, pošlje obvestilo o nepričakovanem dogodku ali napaki.
3.
Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih imajo vzpostavljene primerne in učinkovite mehanizme, da
preprečijo dostop do informacij, ki niso informacije o določenih plačilnih računih in povezanih plačilnih transakcijah, za
katere je uporabnik dal izrecno soglasje.
4.
Ponudniki storitev odreditve plačil ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo račune, zagotovijo enake informacije,
kot se zahtevajo od uporabnika plačilne storitve, kadar ta neposredno odredi plačilno transakcijo.
5.
Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih imajo dostop do informacij o določenih plačilnih računih in
povezanih plačilnih transakcijah, ki jih vodijo ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, za opravljanje storitve
zagotavljanja informacij o računih v naslednjih okoliščinah:
(a) kadar uporabnik plačilnih storitev aktivno zahteva take informacije;
(b) kadar uporabnik plačilnih storitev ne zahteva takih informacij aktivno, ne več kot štirikrat v 24-urnem obdobju,
razen če se ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih in ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun, ne
dogovorita drugače, in sicer s soglasjem uporabnika plačilnih storitev.
POGLAVJE VI
KONČNE DOLOČBE

Člen 37
Pregled
Brez poseganja v člen 98(5) Direktive (EU) 2015/2366 EBA do 14. marca 2021 pregleda stopnje goljufije iz Priloge k tej
uredbi ter izjeme, odobrene na podlagi člena 33(6), v zvezi z namenskimi vmesniki in, kadar je primerno, Komisiji
predloži osnutke njihovih posodobitev v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
Člen 38
Začetek veljavnosti
1.

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.

Ta uredba se uporablja od 14. septembra 2019.

3.

Vendar se odstavka 3 in 5 člena 30 uporabljata od 14. marca 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 27. novembra 2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Referenčna stopnja goljufije (v %) za:
Mejna vrednost za izjemo

Elektronske kartične transakcije na daljavo

Elektronska kreditna plačila na daljavo

500 EUR

0,01

0,005

250 EUR

0,06

0,01

100 EUR

0,13

0,015
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/390
z dne 12. marca 2018
o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1419/2013 o priznavanju organizacij
proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in
medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi
trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (1) in zlasti člena 21 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1379/2013 države članice obvestijo Komisijo o vseh odločitvah glede
podelitve ali preklica priznanja organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 (2) določa obrazec, roke in postopke za sporočila o navedenih
odločitvah.

(3)

Komisija je 7. decembra 2016 sprejela nov organigram Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo,
ki je začel veljati 1. januarja 2017.

(4)

Zaradi prilagoditve navedeni organizacijski spremembi in morebitnim prihodnjim organizacijskim spremembam
je treba spremeniti postopek za sporočanje odločitev glede podelitve ali preklica priznanja organizacij proizva
jalcev in medpanožnih organizacij.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
V členu 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 1419/2013 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3.
Sporočila se pošljejo v obliki datoteke XML, in sicer vsako sporočilo v svoji datoteki. Datoteka XML se pošlje
v obliki priponke na elektronski naslov, ki ga določi Komisija, kot zadeva pa se navede: sporočilo o OP/MPO
(communication on POs/IBOs).“

Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 354, 28.12.2013, str. 1.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih
organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU)
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture (UL L 353,
28.12.2013, str. 43).
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 12. marca 2018
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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SKLEPI
SKLEP SVETA (SZVP) 2018/391
z dne 12. marca 2018
o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 23. decembra 2013 sprejel Sklep 2013/798/SZVP (1). o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 30. januarja 2018 sprejel Resolucijo 2399 (2018) v kateri so določene
nekatere spremembe izjem v zvezi z embargom na orožje ter merili za uvrstitev na seznam oseb in subjektov, za
katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(4)

Sklep 2013/798/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2013/798/SZVP se spremeni:
(1) v členu 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
„(a) prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala ter zagotavljanje s tem povezane tehnične
pomoči ali financiranja in finančne pomoči, ki so namenjeni izključno v podporo ali uporabo v večrazsežnostni
integrirani stabilizacijski misiji Združenih narodov v Srednjeafriški republiki (MINUSCA), v misijah Unije in s
strani francoskih sil, napotenih v Srednjeafriško republiko, ter drugih sil držav članic ZN, ki zagotavljajo
usposabljanje in pomoč, kakor je sporočeno v skladu s točko (b);“;
(2) v členu 2a(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:
„(c) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj v Srednjeafriški republiki, s katerimi se krši mednarodno
pravo človekovih pravic oziroma mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo
človekove pravice, vključno z napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi
na civilne objekte, med drugim upravne enote, sodišča, šole in bolnišnice, ter ugrabitvami in prisilnim razselje
vanjem;“;
(3) v členu 2a(1) se točka (h) nadomesti z naslednjim:
„(h) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne
varnostne sile, vključno z misijo MINUSCA, misijami Unije in francoskimi silami, ki jim nudijo podporo, ter
zoper humanitarno osebje;“;
(1) Sklep Sveta 2013/798/SZVP 23 december 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (UL L 352, 24.12.2013, str. 51).
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(4) v členu 2a(1) se doda točka:
„(j) zagrešijo dejanja, ki spodbujajo k nasilju, zlasti na podlagi etnične ali verske pripadnosti, ter spodkopavajo mir,
stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki in nato tudi sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali
varnost v Srednjeafriški republiki, ali taka dejanja podpirajo;“;
(5) v členu 2b(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:
„(c) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj v Srednjeafriški republiki, s katerimi se krši mednarodno
pravo človekovih pravic oziroma mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo
človekove pravice, vključno z napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi
na civilne objekte, med drugim upravne enote, sodišča, šole in bolnišnice, ter ugrabitvami in prisilnim razselje
vanjem;“;
(6) v členu 2b(1) se točka (h) nadomesti z naslednjim:
„(h) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne
varnostne sile, vključno z misijo MINUSCA, misijami Unije in francoskimi silami, ki jim nudijo podporo, ter
zoper humanitarno osebje;“;
(7) v členu 2b(1) se doda naslednja točka:
„(j) zagrešijo dejanja, ki spodbujajo k nasilju, zlasti na podlagi etnične ali verske pripadnosti, ter spodkopavajo mir,
stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki in nato tudi sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali
varnost v Srednjeafriški republiki, ali taka dejanja podpirajo;“.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. marca 2018
Za Svet
Predsednik
E. KARANIKOLOV

L 69/48

SL

Uradni list Evropske unije

13.3.2018

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/392
z dne 12. marca 2018
o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), ter zlasti člena 3(1) in (3)
Sklepa,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP.

(2)

Svet je 14. septembra 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1561 (2), s katerim je podaljšal ukrepe iz Sklepa
2014/145/SZVP za nadaljnjih šest mesecev.

(3)

Zaradi nadaljnjega spodkopavanja oziroma ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine bi bilo treba Sklep 2014/145/SZVP podaljšati še za šest mesecev.

(4)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP in sklenil spremeniti
podatke v zvezi z nekaterimi posamezniki in subjekti.

(5)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V členu 6 Sklepa 2014/145/SZVP se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Ta sklep se uporablja do 15. septembra 2018.“
Člen 2
Priloga k Sklepu 2014/145/SZVP se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.
Člen 3
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. marca 2018
Za Svet
Predsednik
E. KARANIKOLOV

(1) UL L 78, 17.3.2014, str. 16.
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2017/1561 z dne 14. septembra 2017 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 237, 15.9.2017, str. 72).
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PRILOGA

Vnosi glede navedenih oseb in subjektov s seznama v Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP 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.

L 69/50

Ime

14.

Uradni list Evropske unije

SL

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
3.4.1957
Kraj rojstva:
Ordžonikice, Severna
Osetija

13.3.2018

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

13.3.2018

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
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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
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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

13.3.2018

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.

13.3.2018

Ime

108.
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Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
11.8.1949
Kraj rojstva: Klin

L 69/53

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
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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)

13.3.2018

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

13.3.2018

Ime
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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.

L 69/55
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

L 69/56

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

13.3.2018

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

13.3.2018

Ime
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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/

L 69/57

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
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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.

13.3.2018

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.

13.3.2018
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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“
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SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/393
z dne 12. marca 2018
o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino
Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko
unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/785/EU z dne 16. decembra 2013 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in
Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in
Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (2) (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum), odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 764/2006 (3), določa ustanovitev Skupnega odbora, ki je
odgovoren za spremljanje izvajanja Sporazuma, zlasti za spremljanje izpolnjevanja, razlage in dobrega izvajanja
Sporazuma, ter za ponovno ovrednotenje ravni ribolovnih možnosti, kjer je to potrebno.

(2)

Člen 5 Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega
prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (4)
(v nadaljnjem besedilu: Protokol), odobrenega s Sklepom 2013/785/EU, Skupnemu odboru dovoljuje, da
sporazumno ponovno pregleda ribolovne možnosti, če je cilj tega ponovnega pregleda trajnost maroških
ribolovnih virov.

(3)

Na srečanju, ki je potekalo v Bruslju od 25. do 27. oktobra 2017, je maroška stran napovedala, da namerava leta
2018 zmanjšati dodeljeno kvoto za industrijska plovila z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov (glej tehnične
specifikacije za ribolov št. 6), da bi zagotovila trajnostno izkoriščanje zadevnih staležev. Ob upoštevanju pričako
vanega vpliva takšnega ukrepa na zadevno floto je evropska stran predlagala, da se obenem spremenijo nekatera
podrobna pravila za izvajanje protokola, ki zadevajo industrijski pelagični ribolov, da bi se ribolovne možnosti
v tej kategoriji čim bolje uporabile.

(4)

Komisija je takoj po zadevnem srečanju Skupnega odbora Svetu predložila dokument s podrobnim opisom
predvidenega stališča Unije glede predvidenih sprememb.

(5)

Svet je predvideno stališče Unije odobril v skladu s točko 3 Priloge k Sklepu 2013/785/EU.

(6)

Rezultati srečanja Skupnega odbora, ki je potekalo v Bruslju od 25. do 27. oktobra 2017, v zvezi s spremembo
kvote, z mesečno zgornjo mejo ulova in s sestavo ulova glede na skupino vrste iz kategorije 6 so bili potrjeni
z izmenjavo pisem med maroškim ministrstvom za kmetijstvo, morsko ribištvo, razvoj podeželja ter vode in
gozdove ter Evropsko komisijo.

(7)

Te spremembe bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije –

(1) UL L 349, 21.12.2013, str. 1.
(2) UL L 141, 29.5.2006, str. 4.
(3) Uredba Sveta (ES) št. 764/2006 z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko
o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 141, 29.5.2006, str. 1).
(4) UL L 328 7.12.2013, str. 2.

13.3.2018

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/61

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe tehnične specifikacije za ribolov št. 6 iz Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi
ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu
v ribiškem sektorju, ki jih je sprejel Skupni odbor, ustanovljen s členom 10 navedenega sporazuma, z izmenjavo pisem
iz Priloge k temu sklepu, se odobrijo v imenu Unije.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. marca 2018
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

L 69/62

SL

Uradni list Evropske unije

13.3.2018

PRILOGA

A. Besedilo iz dopisa (Ares) 5493915 z dne 10. novembra 2017 Generalnega direktorata Evropske
komisije za pomorske zadeve in ribištvo
Spoštovana generalna sekretarka,
na podlagi mojega dopisa z dne 3. novembra o spremljanju sklepov nedavnega Skupnega odbora (ref. Ares 5362568
z dne 3. novembra 2017) Vam z veseljem potrjujem, da se je Svet Evropske unije v skladu s členom 5 Protokola strinjal
glede 15-odstotnega zmanjšanja kvote, dodeljene plovilom kategorije 6 za leto 2018, da bi zagotovil trajnostno
izkoriščanje zadevnih staležev.
[…]
Poleg tega Vas prosim, da v skladu z zgoraj omenjenim dopisom s povratno pošto odobrite spremembi naslednjih
tehničnih pogojev za kategorijo 6, katerih cilj je čim boljša uporaba ribolovnih možnosti v tej kategoriji:
— sprememba v sestavi ulova s povečanjem stopnje ulova skupine vrst sardele/velike sardele na 40 % dodeljene kvote,
pri čemer se povečanje nadomesti z ustreznim zmanjšanjem stopnje ulova skupine vrst šur/skuša/sardon, odstotek
prilova pa ostaja nespremenjen;
— povečanje mesečne zgornje meje ulova na 12 000 ton za obdobje od 1. aprila do 14. julija 2018, pri čemer
evropska stran vztraja, da se ta mesečna zgornja meja uporabi za obdobje od 1. januarja do 14. julija 2018.
S spoštovanjem,
B. Besedilo iz dopisa št. 8885 z dne 27. novembra 2017 ministrstva za kmetijstvo, morsko
ribištvo, razvoj podeželja ter vode in gozdove Kraljevine Maroko
Spoštovani vodja enote,
najprej se Vam želim zahvaliti za prizadevanja vaše enote za pridobitev soglasja Sveta Evropske unije o 15-odstotnem
zmanjšanju kvote, dodeljene plovilom kategorije 6 za leto 2018.
[…]
Kar se tiče drugih točk iz vašega dopisa, Vas prosim, da upoštevate naslednji točki iz mojega dopisa z dne 10. novembra
2017:
1. Potrjujemo možnost revizije sestave ulova kategorije 6 v skladu z naslednjimi stopnjami: 40 % sardel/velikih sardel,
58 % šurov/skuš/sardonov in 2 % prilova.
2. Maroška stran ne nasprotuje določitvi mesečne zgornje meje na 12 000 ton, vendar šele od vključno meseca marca
2018. Za januar in februar 2018, ko se končuje obdobje odlaganja iker sardele, zgornja meja ostaja 10 000 ton.
S spoštovanjem,
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