
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1290/2014 

z dnia 4 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 960/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2014/872/WPZiB z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz decyzję 
2014/659/WPZiB zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2) dotyczące środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

(2)  W dniu 8 września 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 960/2014 (3) zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 833/2014. 

(3)  W dniu 4 grudnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/872/WPZiB. 

(4)  Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu, a zatem konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na 
poziomie Unii, w następstwie przyjęcia decyzji 2014/872/WPZiB, w szczególności w celu zapewnienia jednoli
tego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz (UE) nr 960/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 2 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Właściwe organy mogą jednak wydać zezwolenie, gdy wywóz stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego 
z umowy zawartej przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej 
umowy.”; 
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(1) Zob. s. 59 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 3). 



2)  art. 2a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 
12 września 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, oraz dla świadczenia 
pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejących zdolności w UE.”; 

3)  w art. 3 ust. 1–5 otrzymują brzmienie: 

„1. Wymagane jest uprzednie zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub 
pośrednio, produktów wymienionych w załączniku II — niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii — na rzecz jakiej
kolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekono
micznej i szelfu kontynentalnego, lub w jakimkolwiek innym państwie, jeżeli takie produkty są do wykorzystania 
w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego. 

2. We wszystkich przypadkach sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, które na mocy niniejszego artykułu 
wymagają zezwolenia, takie zezwolenie jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym 
eksporter ma siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) 
nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne w całej Unii. 

3. Załącznik II obejmuje pewne produkty odpowiednie dla następujących kategorii projektów dotyczących eksplo
racji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego: 

a)  eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów; 

b)  eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; 
lub 

c)  projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez 
szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu 
poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej. 

4. Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz. 

5. Właściwe organy nie wydają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz produktów 
wymienionych w załączniku II, jeżeli mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przeka
zanie lub wywóz produktów są przeznaczone dla którejkolwiek kategorii projektów dotyczących eksploracji 
i produkcji, o których mowa w ust. 3. 

Właściwe organy mogą jednak wydać zezwolenie w przypadku gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz 
stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów 
dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy. 

Właściwe organy mogą również wydać zezwolenie w przypadku gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz 
produktów są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne i istotne konsekwencje dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia. W należycie 
uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzed
niego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od 
realizacji takiej sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie 
realizacji sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.”; 

4)  art. 3a ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług powiązanych niezbędnych dla następujących kate
gorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej 
i szelfu kontynentalnego: 

a)  eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów; 
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b)  eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; 
lub 

c)  projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez 
szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu 
poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej. 

Do celów niniejszego ustępu usługi powiązane oznaczają: 

(i)  wiercenie; 

(ii)  testowanie odwiertów; 

(iii)  usługi pomiarowe i wydobywcze; 

(iv)  dostawa wyspecjalizowanych jednostek pływających. 

2. Zakazy przewidziane w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania zobowiązania wynikającego z umowy 
lub porozumienia ramowego zawartych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do 
wykonania takiej umowy. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku, gdy odnośne usługi są niezbędne do 
pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia. 

W ciągu pięciu dni roboczych usługodawca powiadamia właściwy organ o wszelkich działaniach podjętych na mocy 
niniejszego ustępu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie realizacji sprzedaży, dostawy, przekazania 
lub wywozu.”; 

5)  art. 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zakazy określone w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 
2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, oraz dla świadczenia pomocy niezbędnej 
do utrzymania i bezpieczeństwa istniejących zdolności w UE. 

3. Zezwolenia wydanego przez właściwy organ wymaga się dla zapewniania: 

a)  pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z produktami wymienionymi w załączniku II oraz 
dostarczenia, wytwarzania, konserwacji i użytkowania takich produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz 
jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy 
ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, 
w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, 
podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie; 

b) finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami, o których mowa w załączniku II, w tym w szcze
gólności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, prze
kazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpo
średnio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym 
na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy 
produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynental
nego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie. 

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 5, świadczenie usług, o których 
mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że usługodawca 
powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od świadczenia usług.”; 

6)  art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 2, po dniu 12 września 2014 r. 
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Zakaz ten nie ma zastosowania do: 

a)  pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów 
niezakazanego przywozu i wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek innym 
państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania 
umów wywozowych lub przywozowych; lub 

b)  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 III.”; 

7)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Zakaz zawarty w ust. 3 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy 
zawartej przed dniem 12 września 2014 r., o ile spełnione są następujące warunki: 

a)  wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności: 

(i)  zostały uzgodnione przed dniem 12 września 2014 r.; oraz 

(ii)  nie zostały zmienione w tym dniu ani po tej dacie; oraz 

b)  przed dniem 12 września 2014 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w 
całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków 
w ramach umowy. 

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: 
długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub 
metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.”; 

8)  w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  nagłówek „Wykaz technologii, o których mowa w art. 3” otrzymuje brzmienie „Wykaz produktów, o których 
mowa w art. 3”; 

b)  pozycie objęte kodami CN 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00, ex 8431 49 otrzymują 
brzmienie: 

„ex 8413 50 Pompy wyporowo-tłokowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym prze
pływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, 
specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do 
odwiertów naftowych 

ex 8413 60 Obrotowe pompy wyporowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym prze
pływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, 
specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do 
odwiertów naftowych 

ex 8431 39 00 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywa
nymi na polach roponośnych, objętymi pozycją 8428 

ex 8431 43 00 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywa
nymi na polach roponośnych, objętymi podpozycją 8430 41 lub 8430 49 

ex 8431 49 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywa
nymi na polach roponośnych, objętymi pozycjami 8426, 8429 i 8430”  

9)  załącznik IV zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 
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Artykuł 2 

Motyw 6 rozporządzenia (UE) nr 960/2014 otrzymuje brzmienie: 

„(6)  Aby wywrzeć presję na rząd Rosji, należy także zastosować dalsze ograniczenia dotyczące dostępu do rynku 
kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych, z wyłączeniem instytucji o statusie międzynaro
dowym mających siedzibę w Rosji ustanowionych na mocy porozumień międzyrządowych z Rosją jako 
jednym z udziałowców, ograniczenia wobec osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w 
Rosji prowadzących działalność w sektorze obronnym, z wyłączeniem tych prowadzących główną działalność 
w przemyśle kosmicznym i w sektorze energii jądrowej, jak również ograniczenia wobec osób prawnych, 
podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, których główny przedmiot działalności dotyczy sprze
daży lub transportu ropy naftowej bądź produktów ropopochodnych. Usługi finansowe inne niż te, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 833/2014, takie jak usługi depozytowe, usługi płatnicze, usługi ubez
pieczeniowe, pożyczki od instytucji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, oraz instru
menty pochodne wykorzystywane do celów zabezpieczenia na rynku energii nie są objęte zakresem przed
miotowych ograniczeń.”. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IV 

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a 

JSC Sirius 

OJSC Stankoinstrument 

OAO JSC Chemcomposite 

JSC Kalashnikov 

JSC Tula Arms Plant 

NPK Technologii Maschinostrojenija 

OAO Wysokototschnye Kompleksi 

OAO Almaz Antey 

OAO NPO Bazalt”.  
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