
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/311 

z dnia 4 marca 2016 r. 

wykonujące rozporządzenie (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, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

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 skreślić, a wpisy dotyczące 
trzech osób 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 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 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
S.A.M. DIJKSMA 

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



ZAŁĄCZNIK 

I.  Z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 208/2014 skreśla się wpis dotyczący wymienionej 
poniżej osoby: 

„14. Raisa Vasylivna Bohatyriova”  

II.  Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 
zastępuje się następującymi wpisami:  

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„2. Vitalii Yuriyovych 
Zakharchenko 

(Вiталiй Юрiйович 
Захарченко), 

Vitaliy Yurievich 
Zakharchenko 

(Виталий Юрьевич 
Захарченко) 

urodzony 20 stycznia 
1963 r. w Konstanty
nówce (obwód do
niecki), były minister 
spraw wewnętrznych 

Osoba, wobec której władze Ukrainy 
wszczęły postępowanie karne w spra
wie sprzeniewierzenia środków pu
blicznych lub mienia publicznego 
oraz w związku z nadużyciem stano
wiska przez osobę piastującą funkcję 
publiczną w celu zapewnienia sobie 
lub osobie trzeciej nieuzasadnionych 
korzyści ze szkodą dla środków bu
dżetowych lub mienia publicznego 
Ukrainy. 

6.3.2014 

4. Olena Leonidivna Lukash 

(Олена Леонiдiвна 
Лукаш), 

Elena Leonidovna Lukash 

(Елена Леонидовна 
Лукаш) 

urodzona 12 listopada 
1976 r. w Rybnicy 
(Mołdawia), była mi
nister sprawiedliwości 

Osoba, wobec której władze Ukrainy 
wszczęły postępowanie karne w spra
wie sprzeniewierzenia środków pu
blicznych lub mienia publicznego 
oraz w związku z nadużyciem stano
wiska przez osobę piastującą funkcję 
publiczną w celu zapewnienia sobie 
lub osobie trzeciej nieuzasadnionych 
korzyści ze szkodą dla środków bu
dżetowych lub mienia publicznego 
Ukrainy. 

6.3.2014 

13. Dmytro Volodymyrovych 
Tabachnyk 

(Дмитро Володимирович 
Табачник) 

urodzony 28 listopada 
1963 r. w Kijowie, 
były minister edukacji 
i nauki 

Osoba, wobec której władze Ukrainy 
wszczęły postępowanie karne w spra
wie udziału w sprzeniewierzeniu 
środków publicznych lub mienia pu
blicznego. 

6.3.2014”   
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