
Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2017/1561 z dnia 14 września 2017 r. zmieniającej 
decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami 
podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażającymi 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237 z dnia 15 września 2017 r.) 

Strona 74, załącznik, pkt 3: 

zamiast:  „Podmioty  

Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie 
szczenia 

w wykazie 

38. „State Unitary Enterprise of the 
Crimean Republic »Crimean 
Sea Ports«” („Jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe 
Republiki Krymu »Krymskie 
Porty Morskie«”) 

(„Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
»Крымские морские порты«”), 
w tym oddziały: 

— Feodosia Commercial Port, 

— Kerch Ferry, 

— Kerch Commercial Port. 

28 Kirova Street, 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

„Parlament Krymu” w dniu 17 marca 2014 r. przy
jął uchwałę nr 1757-6/14 dotyczącą nacjonalizacji 
nie których przedsiębiorstw należących do ukraiń
skich Ministerstw Infrastruktury lub Rolnictwa, 
a w dniu 26 marca 2014 r. uchwałę nr 1865-6/14 
dotyczącą przedsiębiorstwa państwowego „Krym
skie Porty Mor skie” („О Государственном пред
приятии »Крымские Морские порты«”), w której po
stanowiono o przejęciu majątku należącego do 
szeregu przedsiębiorstw państwowych, które były 
połączone w ramach „jednolitego przedsiębiorstwa 
państwowego Republiki Krymu »Krymskie Porty 
Morskie«” w imieniu „Republiki Krymu”. Te przed
siębiorstwa zostały zatem faktycznie skonfisko
wane przez „władze” Krymu, a na nielegal nym 
przeniesieniu ich własności skorzystało przedsię 
biorstwo „Krymskie Porty Morskie”. 

16.9.2017”  

powinno być:  „Podmioty  

Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie 
szczenia 

w wykazie 

41. „State Unitary Enterprise of the 
Crimean Republic »Crimean 
Sea Ports«” („Jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe 
Republiki Krymu »Krymskie 
Porty Morskie«”) 

(„Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
»Крымские морские порты«”), 
w tym oddziały: 

— Feodosia Commercial Port, 

— Kerch Ferry, 

— Kerch Commercial Port. 

28 Kirova Street, 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

„Parlament Krymu” w dniu 17 marca 2014 r. przy
jął uchwałę nr 1757-6/14 dotyczącą nacjonalizacji 
nie których przedsiębiorstw należących do ukraiń
skich Ministerstw Infrastruktury lub Rolnictwa, 
a w dniu 26 marca 2014 r. uchwałę nr 1865-6/14 
dotyczącą przedsiębiorstwa państwowego „Krym
skie Porty Mor skie” („О Государственном пред
приятии »Крымские Морские порты«”), w której po
stanowiono o przejęciu majątku należącego do 
szeregu przedsiębiorstw państwowych, które były 
połączone w ramach „jednolitego przedsiębiorstwa 
państwowego Republiki Krymu »Krymskie Porty 
Morskie«” w imieniu „Republiki Krymu”. Te przed
siębiorstwa zostały zatem faktycznie skonfisko
wane przez „władze” Krymu, a na nielegal nym 
przeniesieniu ich własności skorzystało przedsię 
biorstwo „Krymskie Porty Morskie”. 

16.9.2017”   
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