
DECYZJA RADY 2014/659/WPZiB 

z dnia 8 września 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działa
niami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1). 

(2)  W dniu 30 sierpnia 2014 r. Rada Europejska potępiła coraz większy napływ z terytorium Federacji Rosyjskiej do 
wschodniej Ukrainy bojowników i broni, a także akty agresji popełniane przez siły zbrojne Rosji na terenie 
Ukrainy. 

(3)  Rada Europejska zaapelowała o rozpoczęcie prac przygotowawczych nad wnioskami, tak by można było podjąć 
istotne dalsze kroki — zależnie od rozwoju sytuacji w terenie. 

(4)  Ze względu na powagę sytuacji Rada uważa, że właściwe jest zastosowanie dalszych środków ograniczających w 
odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. 

(5)  W tym kontekście właściwe jest rozszerzenie zakazu dotyczącego niektórych instrumentów finansowych. Należy 
nałożyć dodatkowe ograniczenia w dostępie do rynku kapitałowego w odniesieniu do rosyjskich instytucji finan
sowych będących własnością państwa, niektórych rosyjskich podmiotów w sektorze obronnym oraz niektórych 
rosyjskich podmiotów, których główną działalnością jest sprzedaż lub transport ropy naftowej. Zakazy te nie 
mają wpływu na usługi finansowe niewymienione w art. 1. Pożyczki należy uznawać za nowe jedynie w przy
padku ich zaciągnięcia po dniu 12 września 2014 r. 

(6)  Należy także zakazać sprzedaży, dostawy lub przekazywania towarów podwójnego zastosowania niektórym 
osobom, podmiotom lub organom w Rosji. 

(7)  Ponadto należy zakazać świadczenia usług niezbędnych do celów głębinowej eksploracji i produkcji ropy 
naftowej, arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub projektów związanych z olejem łupkowym. 

(8)  Unia powinna podjąć dalsze działania w celu wprowadzenia w życie niektórych środków, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, bezpośredniego lub pośredniego świad
czenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do 
obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni, wyemito
wanych po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r., lub o terminie zapadalności przekraczającym 30 
dni, wyemitowanych po dniu 12 września 2014 r., przez: 

a)  znaczące instytucje kredytowe lub instytucje finansowania rozwoju z siedzibą w Rosji, pozostające w ponad 50 % 
własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną na dzień 1 sierpnia 2014 r., wymienione w załączniku I; 
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(1) Decyzja 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13). 



b)  wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią będące w ponad 50 % własnością podmiotu 
wymienionego w załączniku I; lub 

c)  wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu należącego do 
kategorii, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub wymienionego w załączniku I. 

2. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, bezpośredniego lub pośredniego świad
czenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do 
obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, wyemito
wanych po dniu 12 września 2014 r. przez: 

a) podmioty z siedzibą w Rosji zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opraco
wywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w 
załączniku II, z wyjątkiem podmiotów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej; 

b)  podmioty z siedzibą w Rosji, które pozostają pod kontrolą publiczną lub są w ponad 50 % własnością publiczną i 
których całość majątku szacuje się na ponad 1 bln rubli rosyjskich, i których szacowane dochody na dzień 
12 września 2014 r. pochodzą w co najmniej 50 % ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów 
ropopochodnych, wymienione w załączniku III; 

c)  wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, pozostające w ponad 50 % własnością 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) i b); lub 

d)  wszelkie osoby prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu należącego do 
kategorii, o której mowa w lit c), lub wymienionego w załącznikach II lub III. 

3. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu nowych 
pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni lub bezpośredniego lub pośredniego uczest
nictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 
lub ust. 2, po dniu 12 września 2014 r. z wyjątkiem pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumento
wanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefi
nansowych między Unią a Rosją, lub pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie 
finansowania awaryjnego, tak aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z 
siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku I.”; 

2)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu — bezpośrednio lub pośrednio — towarów i 
technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, jakimkol
wiek osobom, podmiotom lub organom w Rosji, wymienionym w załączniku IV do niniejszej decyzji przez obywateli 
państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod banderą 
państw członkowskich lub statków powietrznych państw członkowskich, bez względu na to, czy pochodzą z teryto
riów państw członkowskich. 

2. Zakazuje się: 

a)  świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami 
określonymi w ust. 1 oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i 
technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji, wymie
nionych w załączniku IV; 

b)  zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1, 
w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na jakąkolwiek 
sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie odnośnej pomocy 
technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, 
podmiotów lub organów w Rosji wymienionych w załączniku IV. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów lub porozumień zawar
tych przed dniem 12 września 2014 r. i świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego 
potencjału w obrębie UE. 

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do wywozu, sprzedaży, dostawy lub przekazy
wania towarów i technologii podwójnego zastosowania dla aeronautyki i dla przemysłu kosmicznego lub powiąza
nego świadczenia pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego i dla niewojskowych użytkowników 
końcowych, jak również do zapewnienia utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału jądrowego do zasto
sowań cywilnych w obrębie UE, wykorzystywanych w celach niewojskowych i przeznaczonych dla niewojskowego 
użytkownika końcowego.”; 
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3)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego świadczenia powiązanych usług niezbędnych do celów głębinowej 
eksploracji i produkcji ropy naftowej, do arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub do projektów związa
nych z olejem łupkowym w Rosji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich 
lub przy użyciu statków pływających lub statków powietrznych podlegających jurysdykcji państw członkowskich. 

2. Zakaz zawarty w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania umów lub porozumień ramowych zawar
tych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonywania takich umów. 

3. Zakaz zawarty w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotowe usługi są niezbędne do pilnego 
zapobieżenia wydarzeniu, które najprawdopodobniej miałoby poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeń
stwo ludzi lub na środowisko, albo do złagodzenia skutków takiego wydarzenia.”. 

4.  art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„a)  podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) lub c) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) lub d), lub wymienione w 
załącznikach I, II, II lub IV.”; 

5.  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

Zakazuje się świadomego lub celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o 
których mowa w art. 1-4a, w tym poprzez działanie w charakterze zastępcy dla podmiotów, o których mowa w 
art. 1.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

1.  Załącznik do decyzji 2014/512/CFSP otrzymuje oznaczenie „załącznik I”. 

2.  Dodaje się załączniki w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK II 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 
LIT. a) 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD  

ZAŁĄCZNIK III 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 
LIT. b) 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT  

ZAŁĄCZNIK IV 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3a 

JSC Sirius (optoelektronika do zastosowań cywilnych i wojskowych) 

OJSC Stankoinstrument (inżynieria mechaniczna do zastosowań cywilnych i wojskowych) 

OAO JSC Chemcomposite (materiały do zastosowań cywilnych i wojskowych) 

JSC Kalashnikov (broń strzelecka) 

JSC Tula Arms Plant (systemy uzbrojenia) 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicja) 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne) 

OAO Almaz Antey (przedsiębiorstwo państwowe; broń, amunicja, badania) 

OAO NPO Bazalt (przedsiębiorstwo państwowe, wytwarzanie maszyn do produkcji broni i amunicji)”.  
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