
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1777 

z dnia 5 października 2015 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na 

Ukrainie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), 
w szczególności jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 208/2014. 

(2)  Na podstawie przeglądu dokonanego przez Radę, wpis dotyczący jednej osoby należy zmienić. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
N. SCHMIT 

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



ZAŁĄCZNIK 

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zamieszczony w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 zastępuje 
się następującym wpisem:  

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

10. Serhii Petrovych Kliuiev 

(Сергiй Петрович Клюєв), 

Serhiy Petrovych Klyuyev 

urodzony 19 sierpnia 
1969 r., brat Andrija Klu
jewa (Andrii Kliuiev), biz
nesmen 

Osoba, wobec której władze 
Ukrainy wszczęły postępowanie 
karne w sprawie udziału w sprzenie
wierzeniu środków publicznych lub 
mienia publicznego. Osoba powią
zana z osobą umieszczoną w wyka
zie (Andrijem Petrowyczem Kluje
wem (Andrii Petrovych Kliuiev)), 
wobec której władze Ukrainy 
wszczęły postępowanie karne 
w sprawie sprzeniewierzenia środ
ków publicznych lub mienia pu
blicznego. 

6.3.2014   

6.10.2015 L 259/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1777 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 

