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R E GL U G ER Ð
um breyting á reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Úkraínu nr. 281/2014.
1. gr.
Þvingunaraðgerðir.
1. mgr. 2. gr. reglugerðar um þvingunaraðgerðir varðandi Úkraínu nr. 281/2014, sbr. reglugerð
nr. 287/2014, hljóði svo:
Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með
þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr. Gerðirnar, ásamt viðaukum, eru birtar sem fylgiskjöl 1-6 við
reglugerð þessa:
1) Ákvörðun ráðsins 2014/119/SSUÖ frá 5. mars 2014 um þvingunaraðgerðir sem er beint
gegn tilteknum aðilum, rekstrareiningum og stofnunum í ljósi ástandsins í Úkraínu
2) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 208/2014 frá 5. mars 2014 um þvingunaraðgerðir sem er beint
gegn tilteknum aðilum, rekstrareiningum og stofnunum í ljósi ástandsins í Úkraínu.
3) Ákvörðun ráðsins 2014/145/SSUÖ frá 17. mars 2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til
aðgerða sem grafa undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
4) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 269/2014 frá 17. mars 2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til
aðgerða sem grafa undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
5) Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/151/SSUÖ frá 21. mars 2014 um framkvæmd ákvörðunar 2014/145/SSUÖ um þvingunaraðgerðir með tilliti til aðgerða sem grafa undan eða
ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
6) Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 284/2014 frá 21. mars 2014 um framkvæmd
reglugerðar (ESB) nr. 269/2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til aðgerða sem grafa
undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
2. gr.
Fylgiskjöl.
Gerðir sem vísað er til í 1. og 2. tölul. 1. gr. eru birtar sem fylgiskjöl 1 og 2 við reglugerð nr.
281/2014, gerðir skv. 3. og 4. tölul. eru birtar sem fylgiskjöl 1 og 2 við reglugerð nr. 287/2014 og
gerðir skv. 5. og 6. tölul. eru birtar sem fylgiskjöl 1 og 2 við reglugerð þessa.
3. gr.
Gildistaka o.fl.
Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.
Utanríkisráðuneytinu, 30. mars 2014.
Gunnar Bragi Sveinsson.

Einar Gunnarsson.
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Fylgiskjal 1.
FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN RÁÐSINS 2014/151/SSUÖ
frá 21. mars 2014
um framkvæmd ákvörðunar 2014/145/SSUÖ um þvingunaraðgerðir með tilliti til aðgerða
sem grafa undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 2. mgr. 31. gr.,
með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2014/145/SSUÖ frá 17. mars 2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til
aðgerða sem grafa undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu (1), einkum 1. mgr. 3. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 17. mars 2014 samþykkti ráðið ákvörðun 2014/145/SSUÖ.

2) Með tilliti til þess hve alvarlegt ástandið er telur ráðið að rétt sé að bæta fleiri aðilum á listann yfir
einstaklinga og lögaðila, rekstraraðila og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðir sbr. viðaukann við
ákvörðun 2014/145/SSUÖ.
3)

Því ber að breyta viðaukanum við ákvörðun 2014/145/SSUÖ til samræmis við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Bæta skal einstaklingunum, sem skráðir eru í viðaukanum við þessa ákvörðun, við skrána í viðaukanum við
ákvörðun 2014/145/SSUÖ.
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 21. mars 2014.
Fyrir hönd ráðsins,
D. KOURKOULAS
forseti.

(1) Stjtíð. ESB L 78, 17.3.2014, bls. 16.
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VIÐAUKI
Listi yfir aðila, rekstrareiningar og stofnanir sem vísað er til í 1. gr.
Nafn

Upplýsingar til
auðkenningar

Ástæður

Dagsetning
færslu á lista

1.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

d.o.b. 21.12.1963; in
Moscow

Deputy Prime Minister of the
Russian Federation.
Publicly called for the annexation
of Crimea.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

d.o.b. 1.1.1961,
Zaporozhye,
(Ukrainian SSR)

Adviser to the President of the
Russian Federation.
Publicly called for the annexation
of Crimea.

21.3.2014

3.

Matviyenko,
Valentina Ivanova

d.o.b. 7.4.1949,
Shepetovka,
Khmelnitskyi oblast
(Ukrainian SSR)

Speaker of the Federation Council. 21.3.2014
On 1 March 2014, publicly
supported in the Federation
Council the deployment of
Russian forces in Ukraine.

4.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

d.o.b. 27.10.1954,
St Petersburg (former
Leningrad)

Speaker of the State Duma.
21.3.2014
Publicly supported the deployment
of Russian forces in Ukraine.
Publicly supported the RussiaCrimea reunification treaty and the
related federal constitutional law.

5.

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

d.o.b. 26.4.1954

Appointed by Presidential Decree
on 9 December 2013 Head of the
Russian Federal State news
agency "Rossiya Segodnya".
Central figure of the government
propaganda supporting the
deployment of Russian forces in
Ukraine.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander
Mihailovich

d.o.b. 27.3.1963
Sevastopol, (Ukrainian
SSR)

Deputy-Commander of the Black
Sea Fleet, Rear-Admiral
Responsible for commanding
Russian forces that have occupied
Ukrainian sovereign territory.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

d.o.b. 1.9.1956,
Zaporozhye,
(Ukrainian SSR)

Deputy-Commander of the Black
Sea Fleet, Rear Admiral
Responsible for commanding
Russian forces that have occupied
Ukrainian sovereign territory.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav
Yurievich

d.o.b. 21.9.1964,
Solntsevo, Lipetsk

Aide to the President of the
Russian Federation. He was an
organiser of the process in Crimea
by which local Crimean
communities were mobilised to
stage actions undermining the
Ukrainian authorities in Crimea.

21.3.2014
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9.

Mikhail Malyshev

Chair of the Crimea
Electoral Commission

Responsible for administering the
Crimean referendum. Responsible
under the Russian system for
signing referendum results.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Chair of Sevastopol
Electoral Commission

Responsible for administering the
Crimean referendum. Responsible
under the Russian system for
signing referendum results.

21.3.2014

11.

Lt. Gen. Igor
Turchenyuk

Commander of the
Russian forces in
Crimea

The de-facto Commander of
Russian troops deployed on the
ground in Crimea (whom Russia
continues to refer to officially as
"local self-defence militias").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna
Mizulina

Deputy in the State
Duma

Originator and co-sponsor of
recent legislative proposals in
Russia that would have allowed
regions of other countries to join
Russia without their central
authorities' prior agreement.

21.3.2014
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Fylgiskjal 2.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 284/2014
frá 21. mars 2014
um framkvæmd reglugerðar (ESB) nr. 269/2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til aðgerða sem grafa
undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu.
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (ESB) nr. 269/2014 frá 17. mars 2014 um þvingunaraðgerðir með tilliti til
aðgerða sem grafa undan eða ógna landamærahelgi, fullveldi og sjálfstæði Úkraínu (1), einkum 1. mgr. 14. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 17. mars 2014 samþykkti ráðið reglugerð (ESB) nr. 269/2014.

2) Með tilliti til þess hve alvarlegt ástandið er telur ráðið að rétt sé að bæta fleiri aðilum á listann yfir
einstaklinga og lögaðila, rekstraraðila og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðir sbr. I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 269/2014.
3)

Því ber að breyta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 269/2014 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Bæta ber þeim aðilum sem eru taldir upp í viðaukanum við reglugerð þessa við listann í I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 269/2014.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 21. mars 2014.
Fyrir hönd ráðsins,
D. KOURKOULAS
forseti.
(1)

Stjtíð. ESB L 78, 17.3.2014, bls. 5.

VIÐAUKI
Listi yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir er um getur í 1. gr.
Listinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í viðauka við framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/151/SSUÖ frá
21. mars 2014, sbr. fylgiskjal 1.
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