
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 381/2014 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skie
rowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), w szczególności 
jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 208/2014. 

(2)  Do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 208/2014, należy dodać kolejne osoby. 

(3) Ponadto należy uaktualnić dane identyfikacyjne trzech osób umieszczonych w załączniku I do rozporzą
dzenia (UE) nr 208/2014. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 dodaje się osoby wymienione w załącz
niku I do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 
C. ASHTON  
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(1) Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK I 

Osoby, o których mowa w art. 1  

Nazwisko (transkrypcja 
angielska) Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

Data 
umieszczenia w 

wykazie 

19. Serhiy Arbuzov urodzony 24 marca 1976 
r., były premier Ukrainy 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, aby prze
prowadzić dochodzenie w sprawie prze
stępstw powiązanych ze sprzeniewierze
niem ukraińskich środków publicznych i 
ich nielegalnym przesyłaniem poza 
Ukrainę. 

15.4.2014 

20. Yuriy Ivanyush
chenko 

urodzony 21 lutego 1959 
r., poseł z ramienia Partii 
Regionów 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, aby prze
prowadzić dochodzenie w sprawie prze
stępstw powiązanych ze sprzeniewierze
niem ukraińskich środków publicznych i 
ich nielegalnym przesyłaniem poza 
Ukrainę. 

15.4.2014 

21. Oleksandr Klymenko urodzony 16 listopada 
1980 r., były minister ds. 
dochodów i opłat 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, aby prze
prowadzić dochodzenie w sprawie prze
stępstw powiązanych ze sprzeniewierze
niem ukraińskich środków publicznych i 
ich nielegalnym przesyłaniem poza 
Ukrainę. 

15.4.2014 

22. Edward Stavytskyi urodzony 4 października 
1972 r., były minister 
Ukrainy ds. paliw i energii 

Osoba, wobec której wszczęto na 
Ukrainie postępowanie karne, aby prze
prowadzić dochodzenie w sprawie prze
stępstw powiązanych ze sprzeniewierze
niem ukraińskich środków publicznych i 
ich nielegalnym przesyłaniem poza 
Ukrainę. 

15.4.2014   
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ZAŁĄCZNIK II 

Wpisy dotyczące poniższych osób wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 zastępuje się 
następującymi wpisami:  

Nazwisko (transkrypcja 
angielska) Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

9. Oleksandr Viktorovych 
Yanukovych 

urodzony 10 lipca 
1973 r., syn byłego 
prezydenta, biznesmen 

Osoba, wobec której prowadzone jest 
na Ukrainie dochodzenie w związku 
z udziałem w przestępstwach związa
nych ze sprzeniewierzeniem ukraiń
skich środków publicznych i ich niele
galnym przesyłaniem poza Ukrainę. 

6.3.2014 

12. Serhii Petrovych Kliuiev urodzony 19 sierpnia 
1969 r., brat Andreja 
Klujewa (Andreii Kliuiev), 
biznesmen. 

Osoba, wobec której prowadzone jest 
na Ukrainie dochodzenie w związku 
z udziałem w przestępstwach związa
nych ze sprzeniewierzeniem ukraiń
skich środków publicznych i ich niele
galnym przesyłaniem poza Ukrainę. 

6.3.2014 

14. Oleksii Mykolayovych 
Azarov 

urodzony 13 lipca 
1971 r., syn byłego 
premiera, Mykoły Azarowa 
(Azarov) 

Osoba, wobec której prowadzone jest 
na Ukrainie dochodzenie w związku 
z udziałem w przestępstwach związa
nych ze sprzeniewierzeniem ukraiń
skich środków publicznych i ich niele
galnym przesyłaniem poza Ukrainę. 

6.3.2014   
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