
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 811/2014 

z dnia 25 lipca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (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, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku 
z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność pewnym środkom przewidzianym w decyzji 
2014/145/WPZiB i przewiduje zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych 
aktywnie wspierających lub realizaujących działania lub polityki, które podważają integralność terytorialną, suwe
renność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, które ponoszą 
odpowiedzialnośc za takie działania i polityki, lub osób utrudniających pracę organizacji międzynarodowych na 
Ukrainie, oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych; osób prawnych, 
podmiotów lub organów wspierających, materialnie lub finansowo, działania, które podważają integralność tery
torialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają, lub osób prawnych, podmiotów lub organów na 
Krymie lub w Sewastopolu, których własność została przeniesiona w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, 
lub osób prawnych, podmiotów lub organów, które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem włas
ności. 

(2)  W dniu 22 lipca 2014 r. Rada zgodziła się na rozszerzenie środków ograniczających z myślą o objęciu nimi osób 
lub podmiotów, które aktywnie dostarczają lub korzystają ze wsparcia materialnego lub finansowego na rzecz 
rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy. 

(3) W dniu 25 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/499/CFSP (3) zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB i przewi
dującą zmienione kryteria umieszczania w wykazie, aby umożliwić umieszczenie w wykazie osób fizycznych lub 
prawnych, które aktywnie dostarczają lub korzystają ze wsparcia materialnego lub finansowego na rzecz rosyj
skich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy. 

(4)  Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu, zatem do jego wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne 
na szczeblu unijnym, przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego wprowadzenia tego środka we wszystkich 
państwach członkowskich. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014. 

(6)  W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie 
w trybie natychmiastowym, 
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 296/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podwa

żającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6). 
(3) Decyzja Rady 2014/499/WPZiB z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (zob. s. 15 
niniejszego Dziennika Urzędowego). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w otrzymuje brzmienie: 

„1. Załącznik I obejmuje: 

a) osoby fizyczne aktywnie wspierające lub realizujące działania lub polityki, które podważają integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, które 
ponoszą odpowiedzialność za takie działania lub polityki, lub osoby utrudniające pracę organizacji międzynaro
dowych na Ukrainie, oraz osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z nimi powiązane; 

b) osoby prawne, podmioty lub organy wspierające, materialnie lub finansowo, działania, które podważają integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają; 

c)  osoby prawne, podmioty lub organy na Krymie lub w Sewastopolu, których własność została przeniesiona 
w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, lub osoby prawne, podmioty lub organy, które odniosły korzyści 
w związku z takim przeniesieniem własności; 

d) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które aktywnie dostarczają lub korzystają ze wsparcia material
nego lub finansowego na rzecz rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i Sewastopolu, lub 
destabilizację wschodniej Ukrainy.”. 

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 25 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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