
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 477/2014 

z dnia 12 maja 2014 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających 
w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażającymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają
cych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014. 

(2)  Zważywszy na powagę sytuacji Rada stwierdza, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów 
objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy 
dodać kolejne osoby i podmioty. 

(3)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymie
nione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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 Brukseli dnia 12 maja 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób i podmiotów, o którym mowa w art. 1  

Imię i nazwisko 
(transkrypcja 

angielska) 
Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

1. Vyacheslav Viktoro
vich VOLODIN 

urodzony 4 lutego 
1964 r. w Aleksie
jewce (Alekseevka), 
region saratowski 

Pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta 
Rosji. Odpowiada za nadzór nad polityczną inte
gracją z Federacją Rosyjską zaanektowanego ukraiń
skiego regionu Krymu. 

12.5.2014 

2. Vladimir 
SHAMANOV 

urodzony 
15.02.1954 r. 
w Barnaule 
(Barnaul). 

Dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. 
W ramach swojej wysokiej funkcji odpowiada za 
rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na 
Krymie. 

12.5.2014 

3. Vladimir Nikolae
vich PLIGIN 

urodzony 
19.05.1960 r. 
w Ignatowie (Igna
tovo), obwód woło
godzki (Vologodsk 
Oblast), ZSRR 

Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego 
w Dumie. Odpowiada za umożliwianie przyjmo
wania ustawodawstwa w sprawie zaanektowania 
Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. 

12.5.2014 

4. Petr Grigorievich 
JAROSH  

Pełniący obowiązki szefa urzędu Federalnych Służb 
Migracyjnych dla Krymu. Odpowiada za systema
tyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów 
mieszkańcom Krymu. 

12.5.2014 

5. Oleg Grigorievich 
KOZYURA 

urodzony 
19.12.1962 r. 
w Zaporożu (Zapo
rozhye) 

Pełniący obowiązki szefa urzędu Federalnych Służb 
Migracyjnych dla Sewastopola. Odpowiada za syste
matyczne i szybkie wydawanie rosyjskich pasz
portów mieszkańcom Krymu. 

12.5.2014 

6. Viacheslav 
PONOMARIOV  

Samozwańczy burmistrz Słowiańska. Ponomariew 
wezwał Władimira Putina do wysłania rosyjskich 
wojsk w celu ochrony miasta, a następnie zwrócił się 
do niego o dostarczenie broni. Ludzie Ponomariewa 
biorą udział w porwaniach (pojmali ukraińską repor
terkę Irmę Krat oraz Simona Ostrovsky'ego, repor
tera Vice News - obydwie te osoby zostały następnie 
zwolnione; zatrzymali obserwatorów wojskowych 
wysłanych na mocy Dokumentu Wiedeńskiego 
OBWE). 

12.5.2014 

7. Igor Mykolaiovych 
BEZLER 

urodzony w 1965 r. Jeden z przywódców samozwańczej milicji 
w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad Biurem 
Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w budynku regionu 
Donieck, a następnie zajął okręgową siedzibę Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. 
Ma powiązania z Ihorem Strilkowem, pod dowódz
twem którego, wg SBU, brał udział w zamordowaniu 
Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady Miasta 
Gorłówka. 

12.5.2014 
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Imię i nazwisko 
(transkrypcja 

angielska) 
Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

Data 
umieszczenia 

w wykazie 

8. Igor 
KAKIDZYANOV  

Jeden z przywódców sił zbrojnych samozwańczej 
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Jak przyznaje Denis 
Puszylin, jeden z przywódców „Donieckiej Republiki 
Ludowej”, celem tych sił jest „ochrona ludności 
Donieckiej Republiki Ludowej i integralności teryto
rialnej tej republiki”. 

12.5.2014 

9. Oleg TSARIOV  Członek Rady. Publicznie apelował o utworzenie 
Federalnej Republiki Noworosji, złożonej z połud
niowo-wschodnich regionów Ukrainy. 

12.5.2014 

10. Roman LYAGIN  Szef Centralnej Komisji Wyborczej „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. Aktywnie organizujący zaplano
wane na 11 maja referendum w sprawie samostano
wienia „Donieckiej Republiki Ludowej”. 

12.5.2014 

11. Aleksandr 
MALYKHIN  

Szef Centralnej Komisji Wyborczej „Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. Aktywnie organizujący zaplanowane 
na 11 maja referendum w sprawie samostanowienia 
„Ługańskiej Republiki Ludowej”. 

12.5.2014 

12. Natalia Vladimi
rovna 
POKLONSKAYA 

urodzona 
18.03.1980 r. 
w Eupatorii (Eupa
toria) 

Prokurator Krymu. Aktywnie wprowadzająca w życie 
aneksję Krymu przez Rosję. 

12.5.2014 

13. Igor Sergeievich 
CHETCHENKO  

Pełniący obowiązki prokuratora Sewastopola. 
Aktywnie wprowadzający w życie aneksję Sewasto
pola przez Rosję. 

12.5.2014  

Podmioty:  

Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umiesz 

czenia 
w wykazie 

1. PJSC CHERNO
MORNEFTEGAZ  

W dniu 17.03.2014 r. „Parlament Krymu” przyjął 
rezolucję dotyczącą przejęcia w imieniu „Republiki 
Krymu” aktywów należących do przedsiębiorstwa 
Chernomorneftegaz. Przedsiębiorstwo zostało zatem 
faktycznie przejęte przez „władze” Krymu. 

12.5.2014 

2. FEODOSIA  W dniu 17.03.2014 r. „Parlament Krymu” przyjął 
rezolucję dotyczącą przejęcia w imieniu „Republiki 
Krymu” aktywów należących do przedsiębiorstwa 
Feodosia. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie 
przejęte przez „władze” Krymu. 

12.5.2014   
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