
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/143 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

zmieniająca decyzję Rady 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/119/WPZiB. 

(2)  Należy doprecyzować kryteria wyznaczania w zakresie zamrażania środków finansowych dotyczące osób 
odpowiedzialnych za defraudację ukraińskich funduszy państwowych. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/119/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 1 ust. 1 decyzji 2014/119/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu, 
dyspozycji lub pod kontrolą wymienionych w załączniku osób wskazanych jako odpowiedzialne za defraudację 
ukraińskich funduszy państwowych oraz osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka na Ukrainie, a także 
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych, zgodnie z wykazem zamieszczonym 
w załączniku. 

Do celów niniejszej decyzji do osób wskazanych jako odpowiedzialne za defraudację ukraińskich funduszy 
państwowych zalicza się osoby, wobec których organy ukraińskie wszczęły dochodzenie: 

a)  za defraudację ukraińskich funduszy lub aktywów państwowych lub za współudział w tych działaniach; lub 

b)  za wykorzystywanie stanowiska przez osobę piastującą funkcję publiczną, aby uzyskać nieuzasadnione korzyści 
dla siebie lub osoby trzeciej, a przez to spowodować stratę w ukraińskich funduszach lub aktywach 
państwowych, lub za współudział w tych działaniach.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26. 
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