
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/409 

z dnia 14 marca 2019 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu 
do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagraża
jących (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 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014. 

(2)  Z uwagi na użycie siły przez Federację Rosyjską, które doprowadziło do zatrzymania ukraińskich wojskowych 
i zajęcia statków w dniu 25 listopada 2018 r. w Cieśninie Kerczeńskiej, co stanowi naruszenie prawa międzynaro
dowego, a także suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów 
i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr 269/2014 należy dodać osiem osób. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby wymienione 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r. 

W imieniu Rady 
G. CIAMBA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6. 



ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu osób zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się wymienione poniżej 
osoby:  

Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

„176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 

(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
27.1.1963 

Szef Dyrekcji ds. Granic w Federalnej Służbie Bezpie
czeństwa Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnej za »Re
publikę Krymu i miasto Sewastopol«, wiceadmirał. Peł
niąc tę funkcję, był odpowiedzialny za działania floty 
straży przybrzeżnej Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrai
nie 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom 
ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza 
Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną inte
gralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpie
czeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania 
się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich 
SHEIN 

(Андрей Борисович 
ШЕИН) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
10.6.1971 

Zastępca szefa Dyrekcji ds. Granic – szef Wydziału 
Straży Granicznej w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnego za »Republikę 
Krymu i miasto Sewastopol«. Pełniąc tę funkcję, brał 
udział w działaniach przeciw ukraińskim statkom i ich 
załogom w czasie działań Federacji Rosyjskiej skierowa
nych przeciw Ukrainie 25 listopada 2018 r., które unie
możliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego 
wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób 
terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz za
kłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie 
przemieszczania się i operacyjności statków marynarki 
ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 

178. Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAEV 

Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAYEV 

Oleksii 
Mykhailovych 
SALIAIEV 

(Алексей 
Михайлович САЛЯЕВ, 
Олексій Михайлович 
САЛЯЄВ) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
22.8.1978 

Oficer dowodzący łodzią patrolującą granicę »Don« (nu
mer na burcie 353) Straży Granicznej Federalnej Służby 
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dowodził statkiem, 
który brał aktywny udział w działaniach Federacji Rosyj
skiej przeciw ukraińskim statkom i ich załogom 25 lis
topada 2018 r., i przeprowadził staranowanie holow
nika »Yany Kapu« marynarki ukraińskiej. Działania te 
uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraiń
skiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten 
sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy 
oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrud
nianie przemieszczania się i operacyjności statków ma
rynarki ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

179. Andrei SHIPITSIN / 
SHYPITSIN 

(Андрей ШИПИЦИН / 
ШИПІЦИН) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
25.12.1969 

Oficer dowodzący łodzią patrolującą granice »Izumrud« 
Straży Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Fe
deracji Rosyjskiej. Dowodził statkiem, który brał ak
tywny udział w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw 
ukraińskim statkom i ich załogom 25 listopada 2018 r., 
które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do 
ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając 
w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność 
Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy po
przez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności 
statków marynarki ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 

180. Aleksey 
Vladimirovich 
SHATOKHIN / Oleksii 
Volodymyrovich 
SHATOKHIN 

(Алексей 
Владимирович 
ШАТОХИН / Олексій 
Володимирович 
ШАТОХІН) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
26.1.1971 

Szef kerczeńskiego posterunku kontrolnego Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na »Repu
blikę Krymu i miasto Sewastopol«. Brał udział w działa
niach przeciw ukraińskim statkom i ich załogom w cza
sie działań Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciwko 
statkom ukraińskim i ich załogom 25 listopada 2018 r., 
które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do 
ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając 
w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność 
Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy po
przez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności 
statków marynarki ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 

181. Ruslan 
Alexandrovich 
ROMASHKІN 

(Руслан 
Александрович 
РОМАШКИН) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
15.6.1976 

Szef posterunku kontrolnego Federalnej Służby Bezpie
czeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej w»Republice Krymu 
i mieście Sewastopol«. W tym charakterze był odpowie
dzialny za koordynowanie działań sił Federacji Rosyj
skiej skierowanych przeciwko statkom ukraińskim i ich 
załogom 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły stat
kom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Mo
rza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną 
integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bez
pieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemie
szczania się i operacyjności statków marynarki ukraiń
skiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 

(Сергей Алексеевич 
ЩЕРБАКОВ; Сергій 
Олексійович 
ЩЕРБАКОВ) 

Płeć: mężczyzna; 

Data urodzenia: 
2.11.1986 

Oficer dowodzący okrętem »Suzdalets« zwalczającym ło
dzie podwodne, należącym do Floty Czarnomorskiej Fe
deracji Rosyjskiej. Dowodził okrętem, który brał udział 
w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw ukraińskim 
statkom i ich załogom 25 listopada 2018 r. i brał ak
tywny udział w blokadzie holownika »Yany Kapu« oraz 
zajęciu uzbrojonej kanonierki »Nikopol«. Działania te 
uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraiń
skiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten 
sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy 
oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrud
nianie przemieszczania się i operacyjności statków ma
rynarki ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

183. Aleksandr 
Vladimirovich 
DVORNIKOV 

(Александр 
Владимирович 
ДВОРНИКОВ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 
22.8.1961 

Miejsce urodzenia: 
Ussuriysk, Primorskiy 
Krai, Federacja Rosyjska 

Dowódca Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbroj
nych Federacji Rosyjskiej, generał pułkownik, odpowie
dzialny za siły wojskowe w regionie, w tym na nielegal
nie przyłączonym Krymie i w Sewastopolu. W tym 
charakterze był odpowiedzialny za działania Floty Czar
nomorskiej i innych sił wojskowych Federacji Rosyjskiej 
przeciw Ukrainie 25 listopada 2018 r., które uniemożli
wiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wy
brzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób te
rytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz 
zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie 
przemieszczania się i operacyjności statków marynarki 
ukraińskiej. 

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania 
nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federa
cję Rosyjską. 

15.3.2019”   
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